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Samenvatting 

De ontwikkelingen op het gebied van MRI-systemen zijn gericht op het verbeteren van de 
beeldkwaliteit, op het verbeteren van de gebruiks- en patiëntvriendelijkheid, op het vergroten 
van de toepassingsgebieden en op een compactere bouw van het systeem. Op dit moment wordt 
er een open MRI-systeem ontwikkeld met een veldsterkte van LOT. De hogere veldsterkte 
betekent een verbetering van de beeldkwaliteit ten opzichte van andere open systemen. De 
openheid van dit systeem is vriendelijker voor de patiënt en maakt het mogelijk onderzoeken te 
doen die in een cilindrisch systeem niet mogelijk zijn. Voor dit systeem wordt een mobiele 
patiëntentafel ontwikkeld, waardoor het mogelijk wordt de patiënt buiten de MRI-ruimte voor te 
bereiden. Hierdoor kan men een grotere 'workflow' realiseren dan bij een vaste tafel waarbij 
elke patiënt in de MRI-ruimte moet worden geprepareerd. 
Voor een patiëntentafel zijn een lage opstaphoogte en een open uiterlijk gewenst. Daarom is er 
bij Philips Medical systems behoefte aan een compact hefsysteem met een lage opstaphoogte en 
een grote slag. Bovendien is vanuit logistiek en technisch oogpunt een modulaire bouw van dit 
hefsysteem gewenst, zodat het als module voor zowel een trolley als een vaste tafel geschikt is. 
Voor een maximale openheid van de tafel is bovendien een éénzijdige ondersteuning aan de 
magneetzijde van de tafel gewenst. 
Er is daarom een studie gedaan naar een ontwerp voor deze verticale module. Hierbij is aandacht 
besteed aan de verticale geleiding, aandrijving, bekabeling en interactie met de andere modules 
van de tafel. Het toepassen van niet magnetische materialen is in een MR-omgeving een sterk 
vereiste. 

Als eerste zijn de specificaties voor deze module opgesteld. Hierbij zijn de bestaande 
patiëntentafels als referentie gebruikt. Vervolgens is geanalyseerd aan welke eisen deze module 
moet voldoen ten aanzien van belastbaarheid en bouwvolume. 

Hierna is een inventarisatie gedaan van bestaande rechtgeleidingen. Deze zijn geanalyseerd op 
hun bouwgrootte en belastbaarheid. Hieruit is gebleken dat glijlagers hoog belastbaar kunnen 
zijn in een klein bouwvolume. Deze worden gevolgd door geleidingen met wentellichamen. Van 
deze geleidingen zijn over het algemeen de wentellichamen met lijncontacten het hoogst 
belastbaar per bouwvolume. 

Vervolgens zijn er een aantal concepten voor de geleiding, aandrijving en bekabeling bedacht. 
Deze concepten zijn daarna verder geanalyseerd op hun toepasbaarheid. 
Uit de analyse van de aandrijving van de module zijn twee concepten naar voren gekomen, die 
geschikt zouden kunnen zijn voor het aandrijven in meerdere trappen. 
De wijze van bekabeling hangt sterk af van de geleiding. 
Uit de analyse van de geleiding is een telescopische rechtgeleiding als meest geschikte oplossing 
naar voren gekomen. Een geleiding met twee telescooptrappen verdient, ten aanzien van de 
complexiteit van de geleiding en aandrijving, de voorkeur. Met het oog op maakbaarheid zal een 
cilindrische telescoop voordelig zijn. 

Vervolgens is de lagering van de geleiding geanalyseerd. Vanwege hun compacte bouw en hoge 
belastbaarheid is eerst gekeken naar glijlagers. Een geleiding met glijlagers zal echter door de 
hoge statische wrijvingscoëfficiënt en excentrische belasting gaan schranken. De benodigde 
lagerhoogte om dit te voorkomen zou groter moeten zijn dan de beschikbare bouwhoogte, 
glijlagers kunnen dus niet worden toegepast. 
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Hierna is daarom gekeken naar een lagering met wentellichamen. Daarvoor is eerst de theorie 
over het ontwerp van lageringen onderzocht. Hieruit is gebleken dat het materiaal, waarvan de 
wentellichamen en loopvlakken worden gemaakt, een grote rol speelt op de belastbaarheid van 
de lagering. Bovendien is het materiaal belangrijk met het oog op de magnetische 
eigenschappen. Kogellagerstaal blijkt van de metalen het meest geschikt als lagermateriaal, het 
is echter ferromagnetisch. Alle gangbare niet magnetische metalen hebben een lagere 0,2-
rekgrens, waardoor ze bij dezelfde contactsituatie minder goed belastbaar zijn. Dit betekent dat 
het maken van een lagering van niet magnetisch metaal zal resulteren in een toename van het 
bouwvolume ten opzichte van een lagering in kogellagerstaal met dezelfde belastbaarheid. Bij 
de analyses van de lagering is daarom eerst gekeken naar de haalbaarheid als deze van 
kogellagerstaal wordt gemaakt. 

Met het oog op de maakbaarheid van een cilindrische geleiding is als eerste een lagering met 
geprofileerde wentellichamen geanalyseerd. Deze lagering, voor de axiale geleiding van 
cilinders, bevat wentellichamen die zowel met de binnencilinder als de buitencilinder 
lijncontacten hebben. Van deze lagering blijkt echter dat, zelfs wanneer deze van kogellagerstaal 
wordt gemaakt, er drie of meer telescopische trappen nodig zijn voor het realiseren van de 
opstaphoogte en slag is het gespecificeerde bouwvolume. Het reduceren van het aantal trappen 
en het gebruik van niet magnetisch materiaal zal resulteren in een onacceptabel bouwvolume. 
Daarom is vervolgens gekeken naar een concept met telescopische rechthoekige kokers. Uit de 
eerste analyses blijkt het echter ook met dit concept onmogelijk om een tweetrapstelescoop te 
maken voor een mobiele patiënten taf el, hiervoor zal de geleding met drie telescooptrappen 
moeten worden uitgevoerd. Uit verdere analyses van de lagering lijkt het in eerste instantie wel 
mogelijk de benodigde belastbaarheid te realiseren binnen het beschikbare bouwvolume. Voor 
de vaste tafels zou een tweetrapstelescoop kunnen volstaan, voor de mobiele tafels een 
drietrapstelescoop. 
Door de belasting van de lagering op de kokerwanden zullen deze wanden echter uitbuigen. Uit 
FEM-analyses blijkt deze uitbuiging veel groter dan de indrukking van de contacten. Hierdoor 
zullen alleen de wentellichamen op de hoekpunten van de kokers belasting dragen en deze 
belasting zal daardoor groter zijn dan waar de wentellichamen tegen bestand zijn. Verstijven van 
de wanden door het vergroten van de wanddikte zal resulteren in een onacceptabele massa en 
bouwvolume. Het verkleinen van de wandbreedte, dus de contactlengte, zou een oplossing 
kunnen bieden. Hiervoor moet er echter kogellagerstaal worden gebruikt. 

Naar aanleiding van deze uitkomsten zijn de specificaties opnieuw bekeken samen met 
marketing. Hieruit blijkt dat bij een mobiele patiëntentafel de opstaphoogte een belangrijkere 
marketingeis is dan de éénzijdige ondersteuning. Een mobiele tafel mag eventueel aan beide 
kanten van de tafel worden ondersteund. Voor de vaste tafelopstelling zijn zowel de éénzijdige 
ondersteuning als de opstaphoogte belangrijke eisen. Verder blijkt de gespecificeerde 
opstaphoogte groter te mogen worden, de slag wordt hierdoor evenredig kleiner. 
Vanuit deze nieuwe inzichten zijn vervolgens een aantal ontwerpvoorstellen gedaan. Bij deze 
voorstellen is een onderscheid gemaakt tussen de verticale inrichting voor een vaste tafel en die 
voor een mobiele tafel. Hier is dus af geweken van de modulariteiteis van de oorspronkelijke 
specificatie. 
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Summary 

The developments in the field of MRI-systems are focussed on improving image quality, on 
improving user- and patient-friendliness, on expanding the field of application and on amore 
compact build of the system. At the moment an open MRI-system is being developed with a 
magnetic field strength of 1.0 Tesla. This higher field strength means an improvement of image 
quality with respect to other open systems. The openness of this system is friendlier for the 
patient and makes it possible to do examinations that aren ' t possible with a cylindrical system. 
For this system a mobile patientsupport is being developed, which makes it possible to prepare 
the patient outside of the MRI-room. This gives the opportunity to realize a bigger workflow 
than with a fixed patientsupport, with which every patient has to be prepared in the MRI-room. 
For a patientsupport a low step-up height and an open look are desired. Therefore Philips 
Medical Systems wants to have a compact lifting system with a low step-up height and a large 
stroke. In addition a modular build of this lifting system is desired from a logistical and technica! 
point of view, so it can be used for a fixed patientsupport as well as a trolley system. For a 
maximal openness of the table a one-sided suspension at the magnet side of the patientsupport is 
desired. 
Therefore a study has been done on the design of this vertical module. Attention was paid to the 
vertical guiding, the drive system, cabling and interfacing with the other modules of the 
patientsupport. The use of non-magnetic materials in a MR-environment is an important 
requirement. 

First of all the specifications for this module have been drawn up. The existing patientsupports 
have been used as reference to do this. Next the demands on load-carrying capacity and building 
volume have been analyzed. 

After this a study of existing linear guides has been made. These have been analyzed on their 
load-carrying capacity and building volume. From this study plain hearings have shown that 
they can have a high load-carrying capacity in a small building volume. After these the guides 
with rolling elements have a high load-carrying capacity per building volume. Of these guides, 
the ones with rolling elements with line contacts usually have the highest load-carrying capacity. 

Next several concepts of guides, drives and cabling have been drawn up. These concepts have 
been analyzed in more detail to see if they could be used. 
From the analysis of the drive system, two concepts have shown they could be used as a drive 
system with multiple stages. 
Furthermore the cabling concept depends largely on the guide concept. 
From the analysis of the guide, a telescopic linear guide has shown to be the most suitable 
solution. A guide with two telescopic stages is preferable with respect to the complexity of the 
guide and drive system. With respect to production a cylindrical telescope is preferable. 

Next the hearing system of the guide has been analyzed. Because of their compact build and 
high load-carrying capacity, plain hearings have been analyzed first. But a guide with plain 
hearings will tilt due to the high statie friction coefficient and the eccentric loading. The needed 
build hearing height to prevent this will exceed the available building height, therefore plain 
hearings can't be used. 
For this reason a hearing with rolling elements has been analyzed. For this theory on the design 
of hearings has been studied. From this has been shown that the material, of which the rolling 
elements and running surfaces are made, plays a big roll in the load-carrying capacity of the 
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hearing. In addition the material is important with respect to the magnetic properties. Bearing 
steel appears to be the best possible metal for hearing material, but it's ferromagnetic. All other 
common non-magnetic metals have a lower yield strength, which results in a lower load
carrying capacity given the same contact situation. This means that the building volume of a 
guide of non-magnetic metal will need to be bigger than a guide of hearing steel with the same 
load-carrying capacity. Therefore the feasibility of a hearing has first been analyzed for hearing 
steel. 

With respect to the production of a cylindrical guide, a hearing with profiled rollers has been 
analyzed first. This hearing, for the axial guiding of cylinders, contains rolling elements that 
have a line contact with both inner cylinder and outer cylinder. For this hearing it is shown that, 
even if it's made ofbearing steel, three or more telescopic stages would be necessary to realize 
the step-up height and stroke in the given building volume. The reduction of the number of 
stages and the use of non-magnetic material will result in an unacceptable building volume. 
Therefore a concept with telescopic rectangular guide has been analyzed next. The first analysis 
show that even with this concept a telescope with two stages is impossible for a mobile 
patientsupport, for this support the guide will have to have three telescopic stages. With further 
analysis it seems possible to realize a hearing with the needed load-carrying capacity within the 
available building volume. A telescope with two stages would be needed for a fixed table and 
three stages for a mobile patientsupport. 
Due to the load on the walls of the rectangular guide these walls will deflect. FEM-analysis 
shows this deflection to be much greater than the impression of the contacts. Thus only the 
rolling elements on the corners of the guide will carry the load. This load will be much bigger 
than the load these elements can carry. Stiffening of the walls by increasing the wall thickness 
will result in an unacceptable mass and building volume. Reduction of the width of the walls, 
thus the contact length, can result in a solution. For this the use of hearing steel will be needed. 

Due to these results the specification have been re-evaluated together with marketing. This 
shows that for a mobile patientsupport a low step-up height is a stronger wish than the one-sided 
suspension. A mobile table can be supported at both sides of the table. For a fixed patientsupport 
both the one-sided suspension and the low step-up height are strong wishes. The specified step
up height can be enlarged a bit and the stroke can be decreased a bit. 
With these new insights in mind, a few design proposals have been made. In these proposals a 
difference has been made between the lifting system of a fixed table and a mobile table. This is a 
deviation of the wish for a modular concept. 
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Inleiding 

Bij de Philips Medical Group MR bestaat de behoefte aan een compacter hefsysteem voor de 
patiëntentafel van een MRI-systeem. Dit hefsysteem moet voldoen aan de volgende eisen: 
• Compacte bouw 
• Modulair ontwerp voor zowel een trolley-systeem als een vaste tafelopstelling 
• MRI-compatibiliteit met name amagnetisch 
• Lagere opstaphoogte en groter slag dan het huidige ontwerp 

In een vorige verkennende studie toonde Frank van den Berkmortel aan, dat de nieuwe eisen niet 
ingevuld kunnen worden met de huidige concepten. Een compacte bouw, amagnetisme, een lage 
opstaphoogte in combinatie met een grote slag blijken slecht verenigbaar te zijn. Met name de 
geleidingsmechaniek bleek een groot struikelblok te zijn. De studie gaf voldoende 
aanknopingspunten voor een vervolg, hetgeen resulteerde in dit rapport. 

In dit verslag wordt in de eerste twee hoofdstukken een inleiding gegeven op het gebied van 
Magnetic Resonance Imaging. 
Vervolgens worden in hoofdstuk 3 en 4 de opdracht en specificaties beschreven. 
In hoofdstuk 5 volgt een inventarisatie en analyse van commercieel verkrijgbare 
rechtgeleidingen. 
Hierna worden in hoofdstuk 6, 7 en 8 een aantal concepten voor de geleiding, de aandrijving en 
de bekabeling beschreven en geanalyseerd. 
Vervolgens concentreert het onderzoek zich op de verticale geleiding van de module. Hierbij 
worden twee geleidingsconcepten geanalyseerd op hun haalbaarheid voor deze toepassing. Naar 
aanleiding van de bevindingen van deze analyse zijn de specificaties opnieuw bekeken. 
Hierna worden er ontwerpvoorstellen gedaan voor verdere ontwikkelingen van een verticaal 
hefsysteem voor een MR-patiëntentafel. 
Tenslotte worden er conclusies getrokken ten aanzien van de uitkomsten van deze studie. 
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1. Inleiding in Magnetic Resonance Imaging 

1.1 Principes van MRI 

Magnetic Resonance Imaging (MRD is gebaseerd op het feit dat de spinnende protonen in 
atomen een klein magneetveld opwekken. Alle atomen met een oneven aantal kerndeeltjes 
gedragen zich daardoor als kleine magneetjes. Wanneer deze in een sterk magneetveld worden 
gebracht, zullen deze protonen zich richten naar het aanwezige magneetveld. Als deze atomen 
met radiogolven van een bepaalde frequentie worden bestookt, zullen ze energie opnemen. Na 
het uitschakelen van de radiogolven zullen de protonen de opgenomen energie uitzenden. Deze 
uitgezonden energie kan worden ontvangen met een antenne en worden gebruikt voor het maken 
plaatjes. In appendix A worden de principes van MRI uitgebreider beschreven. 

1.2 Het MRI-systeem 

In de medische wereld bestaan twee soorten MRI-systemen, namelijk een cilindrisch en een 
open systeem. Het meest voor komende is het cilindrisch systeem, zie figuur 1.1 en de foto's in 
paragraaf 2.1. Bij dit systeem bevindt zich het scanvolume in het midden van een cilindrisch gat, 
het middelpunt heet isocenter. Bij een open systeem bestaat de magneet uit een boven- en 
onderkant, waartussen de patiënt geplaatst kan worden, zie foto's in paragraaf 2.1. Deze 
systemen zijn vriendelijker voor mensen met claustrofobie. 
In de onderstaande figuur is de opbouw van een cilindrische systeem schematisch weergegeven. 

RF-spoel 

Magneet Gradiëntspoelen 

Patiëntentafel 

Gradiëntversterker 

Computer 

RF-zender ie----t Spectrometer 

RF-versterker 

RF-ontvanger 

Figuur 1.1: schematische weergave van de verschillende onderdelen van een MRI-systeem 
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Een MRI-systeem is grofweg op te delen in de volgende onderdelen: 
• De scanner (magneet, RF-spoel en gradiëntspoelen) 
• De elektronische apparatuur (versterkers, zenders, ontvangers, regelaars en computers) 
• De software (aanwezig op computers) 
• De patiëntentafel 

De scanner: 
Het eerste grote onderdeel is de scanner. Zoals hierboven te zien is, is deze in hoofdlijnen 
opgebouwd uit drie onderdelen, namelijk: 
• De RF-spoel (Quadrature Body Coil, QBC). Deze wordt gebruikt voor het zenden en 

ontvangen van de radiogolven. Om verstoring door radiogolven van buitenaf te voorkomen, 
staat de gehele scanner in een zogenaamde kooi van Farraday. De koperen kooi om de MRI
ruimte voorkomt dat radiogolven binnendringen of ontsnappen. 

• De gradiëntspoelen. Deze worden gebruikt voor het aanbrengen van een van gradiënt in het 
magneetveld. Er zijn drie gradiëntspoelen, overeenkomstig met de hoofdassen van het 
systeem (x, yen z). Door het inschakelen van meerdere gradiënten kan elke willekeurige 
doorsnede door het lichaam worden bekeken. 

• De magneet. Deze creëert een magneetveld met een bepaalde veldsterkte. In het scangebied 
is dit veld zeer homogeen, dat wordt bereikt door 'shimming'. Bij dit proces worden de 
veldlijnen in het scangebied zo parallel mogelijk gelegd. Dit gebeurt zowel passief, door het 
gebruik van ijzer om de veldlijnen te verbuigen, als actief, door het opheffen van verstoringen 
van de omgeving tijdens het scannen. Er zijn drie soorten magneten, namelijk: 
1. Permanentmagneten. Deze magneten bestaan uit ferromagnetische materialen, welke 

gemagnetiseerd zijn. Dit soort magneten heeft geen energietoevoer nodig om zijn 
veldsterkte te behouden. Bovendien blijft het grootste deel van het magnetisch veld 
binnen de MRI-ruimte, er is dus geen extra afscherming nodig. Ze, zijn wel erg zwaar 
door de grote hoeveelheid weekijzer (juk) dat nodig is om de magnetische veldlijnen 
door te leiden. Dit soort magneten heeft een lage veldsterkte en worden toegepast in 
zogenaamde open MRI-systemen. 

2. Elektromagneten. Met dit soort magneten wordt een magneetveld gecreëerd door stroom 
door een spoelen te sturen. Deze magneten zijn erg zwaar vanwege de hoeveelheid 
weekijzer (juk) dat nodig is voor de geleiding van de magnetisch veldlijnen. Bovendien 
is er erg veel energie nodig om het veld te creëren en te behouden, omdat er veel 
stroomverlies is door de weerstand van de spoelen. Daarom worden deze magneten 
alleen gebruikt voor systemen met lage veldsterkte (tot ongeveer 0,3 T). Voordeel is dat 
ze kunnen worden uitgezet. 

3. Supergeleidende magneten. Deze magneten bevatten spoelen van supergeleidend 
materiaal. Wanneer er een stroom in deze spoelen wordt geïnduceerd, blijft deze 
oneindig doorlopen omdat er geen weerstandsverlies in de spoelen is. De spoelen moeten 
echter continue op een temperatuur nabij het absolute nulpunt (beneden 10 K) worden 
gehouden om supergeleidend te blijven, daarom zijn ze omgeven door vloeibare helium. 
Deze magneten worden gebruikt voor sterke magneetvelden (boven 0,5 T). Door de hoge 
veldsterkte is de beeldkwaliteit vaak beter en de scantijd korter. 

Om te voorkomen dat het magnetische veld zich buiten de MRI-ruimte uitstrekt, kan er in de 
wanden afscherming zijn aangebracht die magnetische veldlijnen afbuigt. Tegenwoordig 
wordt er steeds meer gebruik gemaakt van 'active shielding' . Hierbij wordt er rondom de 
magneet een tegengesteld magneetveld opgewekt, zodat het magnetisch veld pas op kleine 
afstand van de magneet merkbaar is. 
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De elektronische apparatuur: 
In een aparte ruimte staan de elektronische apparaten, die benodigd zijn voor een MRI-systeem. 
Ze staan buiten de kooi van Farraday, om te voorkomen dat elektromagnetische straling van 
deze apparaten de scans verstoren. Ten eerste staat hier een gradiëntversterker, deze bestaat uit 
drie aparte versterkers, namelijk voor de x-, y- en z-gradiëntspoel. Verder staat er een versterker 
van de RF-signalen, een RF-zender en een RF-ontvanger. Deze apparaten worden allemaal 
aangestuurd door een real-time controller. Deze spectrometer verstuurt en ontvangt de signalen 
voor de gradiënten en RF. Bovendien wisselt deze data uit met de computer in de controlekamer, 
waar vanuit het MRI-onderzoek wordt gestuurd. Op deze computer zijn ook de afbeeldingen van 
het onderzoek te bekijken. 

De software: 
Het geheel wordt bestuurd met geavanceerde software. Deze software bestaat onder andere uit 
programma's voor beeldreconstructie, het bekijken van beelden en het aansturen van gradiënten 
en RF-signalen. Met behulp van deze geavanceerde software en toenemend computervermogen, 
kunnen er de vele processen parallel verlopen, waardoor de onderzoekstijd zo kort mogelijk 
wordt gehouden. 

De patiënten taf el: 
De patiëntentafel van het MRI-systeem is bedoeld voor het ondersteunen en positioneren van de 
patiënt. Om de patiënt op de gewenste plaats in het scanvolume te kunnen positioneren moet de 
tafel een horizontale beweging kunnen maken. Bij een cilindrisch systeem is dat in het algemeen 
in één horizontale richting, namelijk in de richting van het magneetveld. Omdat het scanvolume 
van een open systeem kleiner is, is bij een open systeem nog een tweede horizontale richting 
nodig om toch elk lichaamsdeel te kunnen scannen. Verder zijn er tafels die een verticale 
beweging kunnen maken, zodat een patiënt gemakkelijk kan op- en afstappen. 
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2. MRI op dit moment 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal worden beschreven wat de stand van zaken omtrent MRI op dit moment is. 
Hiervoor worden kort de verschillende systemen van Philips Medical Systems (PMS) 
beschreven, die op dit moment door klanten gekocht kunnen worden. Daarna zal globaal worden 
beschreven hoe de markt er ten aanzien van MRI-systemen er op dit moment uit ziet. 

2.2 De MRI-systemen van PMS 

De bestaande MRI-systemen zijn op te delen in een in drie hoofdgebieden, namelijk: 
• Lage veldsterkte (kleiner dan 0.3T) 
• Middelgrote veldsterkte (0.3T tot l .0T) 
• Hoge veldsterkte (l .0T en groter) 
De veldsterkte bepaalt voor een groot gedeelte de beeldkwaliteit, scansnelheid en de prijs van 
het systeem. Om elk gebied van de markt te kunnen bedienen, heeft Philips Medical Systems 
daarom een aantal verschillende systemen in de portfolio. Deze systemen met hun kenmerken 
worden hieronder kort besproken. 

lntera O.ST 

Panorama 0.23T 
Dit is een open systeem met een elektromagneet van 0.23T met ijzeren 
juk in C-vorm. Het systeem is zeer open van ontwerp waardoor het erg 
geschikt is voor personen met claustrofobie. Dit systeem is geschikt 
voor alle typen onderzoeken. De patiëntentafel is een trolley, die 
volledig van het systeem ontkoppeld kan worden. De bediening van de 
patiëntentafel in het horizontale vlak is manueel. De tafel kan niet in 
verticale richting bewegen. 

Dit is een cilindrisch systeem met een supergeleidende magneet van 
0.5T. De magneet is kort en de ingang is afgerond voor optimale 
patiëntvriendelijkheid. De patiëntentafel staat in vaste opstelling voor 
de scanner. De horizontale slag is groot genoeg om het hele lichaam 
te scannen. De tafel kan ook in verticale richting bewegen, zodat een 
patiënt gemakkelijk op en afkan stappen. De beweging van de 
patiëntentafel is automatisch. 

Philips Medica! Systems 

Panorama 0.6T 
Dit is een open systeem met een supergeleidende magneet van 0.6T 
met een ijzeren juk in C-vorm. Het systeem is zeer open van ontwerp 
waardoor het erg geschikt is voor personen met claustrofobie. De 
patiëntentafel is een geïntegreerd onderdeel van het systeem. De tafel 
kan in twee horizontale richtingen bewegen en bovendien in verticale 
richting, voor een gemakkelijke op- en afstap. De tafel wordt 
automatisch bewogen. 
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In tera 1.0T, In tera l.ST en In tera 3.0T 
Dit zijn cilindrische systemen met een supergeleidende magneten van 
respectievelijk l.0T, 1.5T en 3.0T. De magneten zijn kort en de 
ingangen zijn afgerond voor optimale patiëntvriendelijkheid. De 
patiëntentafels staan in vaste opstelling voor de scanner. De 
horizontale slagen zijn groot genoeg om het hele lichaam te scannen. 
De tafels kunnen ook in verticale richting bewegen, zodat een patiënt 
gemakkelijk op en afkan stappen. De bewegingen van de 
patiëntentafels zijn automatisch. 

2. MRI op dit moment 

Naast de systemen maakt PMS een groot aantal spoelen voor specifieke onderzoeken. Ook 
levert PMS upgrades op de software, wanneer een klant extra onderzoeksfuncties wenst. Verder 
is er de mogelijkheid om servicecontracten afte sluiten, waarbij men PMS betaalt om het 
onderhoud van een systeem te verzorgen. 
Verder is er nog een kleine markt voor interventionele systemen. Deze systemen worden 
gebruikt door chirurgen om met behulp MRI operaties uit te voeren. Voor een aantal systemen 
zijn er daarom uitvoeringen verkrijgbaar voor interventionele MRI. De MRI-ruimte, de scanner 
en patiëntentafel zijn daarbij geschikt voor het verrichten van operaties. 

2.3 De markt 

De afzetmarkt voor MRI-systemen is erg breed. Welk systeem het meest geschikt is verschilt per 
klant. Bovendien komen er verschillende mensen in aanraking met het systeem en deze mensen 
hebben allemaal een beeld over de eigenschappen, die een systeem moet bezitten. In deze 
paragraaf wordt geprobeerd een overzicht te schetsen van de markt. 

De motieven die een grote rol spelen bij de aanschaf van een systeem zijn: 
• Beeldkwaliteit 
• Kostprijs 
• Toepassingsgebied 
• Gebruiksvriendelijkheid 
• Patiëntvriendelijkheid 

Verder zijn klanten op te delen in een aantal groepen, namelijk: 
• Onderzoeksinstituten en grote ziekenhuizen 
• Middelgrote ziekenhuizen 
• Kleine ziekenhuizen en privé-klinieken 
Hiernaast is er nog een indeling te maken naar vermogendheid van klanten, grotendeels 
afhankelijk van het land waar de klant vandaan komt. 

Over het algemeen kan gezegd worden dat elke klant streeft naar een optimale beeldkwaliteit, 
binnen het beschikbare budget. 
• Voor veel klanten in Aziatische, Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen is het budget 

beperkt. Klanten uit deze landen kiezen over het algemeen voor systemen met lage of 
middelgrote veldsterkte. Afhankelijk van het toepassingsgebied (bijv. algemeen onderzoek, 
cardiovasculair of neurologisch) zal het software- en spoelenpakket hierop worden 
aangepast. 

• In de meeste westerse landen (de grootste markt) is er een verdeling te maken naar klanttype. 
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Onderzoeksinstituten verrichten zeer specifiek onderzoek waarbij een zo hoog resolutie 
erg belangrijk is, deze kiezen daarom zo hoog mogelijke veldsterktes. 
De grote ziekenhuizen met veel patiënten moeten zeer verschillende onderzoeken 
verrichten. Voor deze klanten is het belangrijk zo veel mogelijk patiënten in een beperkte 
tijd te kunnen verwerken, dus een grote workflow. Zij zullen vaak één of meerdere 
systemen met hoge veldsterktes kiezen. Het software- en spoelenpakket zal worden 
aangepast voor een grote flexibiliteit. Ook zal gebruiks- en patiëntvriendelijkheid van het 
systeem een grote rol spelen bij de keuze. Voor patiënten met claustrofobie zal men 
misschien ook een open systeem aanschaffen. 
De middelgrote ziekenhuizen zullen ook zoveel mogelijk patiënten in een korte tijd 
willen verwerken, zij zullen daarom ook vaak kiezen voor een hoge veldsterkte. 
Afhankelijk van hun budget en hoeveelheid patiënten zullen zij één of meerder 
cilindrische systemen aanschaffen en misschien ook een open systeem. Voor hen zal 
flexibiliteit, gebruiksgemak en patiëntvriendelijkheid ook een belangrijke rol spelen. 
De kleine ziekenhuizen en privé-klinieken zullen een MRI-systeem niet continue 
gebruiken, zij zullen daarom over het algemeen kiezen voor een goedkoper systeem met 
een lage tot middelgrote veldsterkte. Voor hen is het belangrijk de mogelijkheid te 
hebben om MRI-onderzoeken te doen. De extra (vaak dure) opties zoals een mobiele 
patiëntentafel en automatisch gestuurde bewegingen zijn niet noodzakelijk. Het 
software- en spoelenpakket zal worden af gestemd op het soort onderzoeken dat ze willen 
verrichten. Voor hen zal patiëntvriendelijkheid van het systeem ook erg belangrijk zijn. 

De mensen, die met het MRI-systeem in aanraking komen, zijn: 

• 

• 

• 

Artsen. Deze groep wil een hoge beeldkwaliteit voor het doen van diagnoses. Afhankelijk 
van hun specialisatie zullen zij bepaalde spoelen en softwareopties verlangen. 
Operators. Deze groep bedient het systeem, zij zullen dus gebruiksvriendelijkheid van het 
systeem willen, zowel in besturing van het systeem als in het werken met patiënten. Voor 
hen is het bijvoorbeeld wenselijk dat de tafel een lage opstaphoogte heeft. Hierdoor zullen de 
werkzaamheden lichter zijn als patiënten slecht ter been zijn. Een mobiele tafel zou hun 
flexibiliteit kunnen bieden in het werken met patiënten. 
Patiënten. Voor velen van hen zijn de onderzoeken een spannende aangelegenheid, een 
rustige uitstraling van het systeem en een open uiterlijk zijn voor hen belangrijk. Bovendien 
zullen de mensen, die slecht ter been zijn, een lage opstaphoogte van de tafel willen. 

PMS probeert op alle punten de beste te zijn. Beeldkwaliteit, compactere bouw, gebruiks- en 
patiëntvriendelijkheid en een zo breed mogelijk toepassingsgebied van het systeem zijn daarom 
erg belangrijk. Ontwikkelingen bij PMS zijn dan ook gericht op het alsmaar verbeteren van deze 
punten. 
Er wordt op dit moment onder andere gewerkt aan een open systeem met een veldsterkte van 
l.OT. Op dit moment zijn er nog geen compacte, actief afgeschermde open systemen met hoge 
veldsterktes verkrijgbaar, dit zou dus een grote doorbraak kunnen zijn. Voor dit high-end 
systeem is dan ook een speciale patiëntentafel ontwikkeld. Deze tafel zal in het volgende 
hoofdstuk aan de orde komen. 
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3. Onderzoeksopdracht 

3.1 Inleiding 

Er is op dit moment een groot onderscheid tussen de patiëntentafels van de verschillende MRI
systemen van PMS. Er is een goedkope mobiele uitvoering bij de Panorama 0.23T, waarbij alle 
bewegingen van de tafel manueel moeten worden gedaan. Verder zijn de tafels van de Intera-lijn 
en de Panorama 0.6T niet mobiel. De bewegingen in horizontale en verticale richting zijn wel 
geautomatiseerd. Voor de Intera-lijn is er een trolley ontwikkeld, waarmee het mogelijk is het 
tafelblad van het systeem te verwijderen en de MRI-ruimte uit te rijden. Deze trolley bezit echter 
geen bewegingmogelijkheden, buiten het feit dat deze verrijdbaar is. Op deze trolley zijn nog 
twee varianten, namelijk één die geschikt is voor een interventioneel systeem en één waarop 
infuus en bewakingsapparatuur geplaatst kunnen worden. 

Nu blijkt er behoefte te zijn in de markt aan een mobiele patiëntentafel met daarin veel functies 
geïntegreerd. De voordelen van zo'n tafel zijn: 
• De mogelijkheid de patiënt buiten de MRI-ruimte te prepareren, waardoor de dure 

systeemtijd efficiënter benut kan worden, dus een betere workflow. 
• Snelle evacuatie uit MRI-ruimte in geval van nood. 

Om deze reden wordt er binnen de PMG Magnetic Resonance gewerkt aan een project dat Fast 
Trak heet. Het doel van dit project was aanvankelijk het ontwikkelen van een mobiele 
patiëntentafel voor een nieuw cilindrisch systeem (Delta project). Op dit moment wordt deze 
tafel echter verder ontwikkeld voor het nieuwe 1.0 T open systeem (Pleiades-project). 
De tafel moet voldoen aan de volgende eisen: 
• Een mobiele patiëntentafel welke aan het systeem kan worden gekoppeld (docked). 
• Het tafelblad (tabletop) moet in gekoppelde toestand een horizontale beweging kunnen 

maken, om de patiënt in het scanvolume te positioneren. 
• De tafel moet zowel in ongekoppelde als gekoppelde toestand een verticale beweging 

kunnen maken, zodat de patiënt gemakkelijk kan opstappen. 
• De trolley moet een open uiterlijk hebben, zodat deze past bij het uiterlijk van het totale 

systeem en zodat er ruimte over blijft voor additionele functies. 
In de volgende paragraaf wordt de Pleiades-trolley beschreven. 
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3.2 Beschrijving van Pleiades-trolley 

Voor de begripsvorming en definitie wordt in deze 
paragraaf de layout van de Pleiades-trolley 
beschreven, zoals die nu bij de PMG MR 
ontwikkeld wordt. Een plaatje van de huidige 
Pleiades-trolley is te zien in figuur 3.1. In appendix 
B zijn nog meer plaatjes van de trolley en 
technische tekeningen opgenomen. Figuur 3.1: zijaanzicht van de Pleiades-trolley 

Horizontale 
aandrijving 

Docking 
station 

Horizontale geleiding + bekabeling + flexibele heugel 

Bekabeling Verticale geleiding 

Bekabeling, elektronica en accu 

Verticale 
aandrijving 

Figuur 3.2: schematische weergave van de /ayout van de Pleiades-trolley. 

Handgreep 

Horizontale 
module 

Verticale 
module 

Trolleybase 

Horizontale module: 

• 

• 

• 

• 

Tabletop: Dit is het blad waarop de patiënt ligt. Dit blad bevat aan de randen wieltjes (zie 
dwarsdoorsneden in figuur Ben B4) om in horizontale richting te kurmen rollen. Tegen de 
onderzijde van het blad is een tandheugel gemonteerd, zodat het blad in horizontale richting 
kan worden aangedreven. Ook bevat dit blad plaatsen om connectoren van bijvoorbeeld 
spoelen en koptelefoon op aan te sluiten. 
Horizontale aandrijving: Dit is een elektromotor zonder magneten, de motor maakt 
gebruik van het aanwezige magneetveld. Via een tandriemoverbrenging wordt een tandwiel 
aangedreven die op zijn beurt de tandheugel doet bewegen. Verder bevindt zich hier een 
pneumatische rem om de tabletop te kunnen remmen. 
Horizontale geleiding: Deze bestaat uit twee aluminium profielen (profiel 1 in 
dwarsdoorsneden) met daarin loopvlakken voor de wieltjes van de tabletop. Deze twee 
geleidingsprofielen zijn bevestigd aan twee andere profielen (profiel 2 in dwarsdoorsneden). 
Tussen deze profielen is een bak bevestigd waarin de flexibele tandheugel en de kabelrups 
ligt. Verder wordt aan deze profielen de verticale module bevestigd. 
Bekabeling: Deze bestaat uit een slang met perslucht, elektriciteitsdraden en RF-kabels . 
Deze kabels zijn gebundeld in een kabelrups die meebeweegt tijdens de horizontale slag van 
het tafelblad. 

• Flexibele heugel: Dit is een ketting met vertanding op de schakels. Deze ketting is 
verbonden met de heugel onder het tafelblad. Hierdoor is het mogelijk om met het tafelblad 
een horizontale slag te maken die groter is dan de vaste heugel onder het tafelblad. 
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• Hangreep: Hiermee kan de trolley gemanoeuvreerd worden. Verder bevindt zich hierop een 
bedieningspaneel voor de verschillende functies van de trolley. 

Verticale module: 
• Verticale geleiding: Dit onderdeel zorgt ervoor dat de horizontale module alleen een 

lineaire beweging in verticale richting kan maken, alle andere vrijheidsgraden worden door 
de geleiding vastgelegd. De geleiding bestaat uit een schaarmechanisme. 

• Verticale aandrijving: Deze bestaat uit een schroefspindel die via een tandriem wordt 
aangedreven door een kleine elektromotor. De schroefspindel wordt alleen op trek belast 
zodat om hem slank uit te kunne voeren. Verder bevat de constructie een rem, omdat de 
spindel niet zelf remmend is. 

Bekabeling: In de kabelboom zijn twee lussen gelegd met een buigradius van minimaal 100 mm 
(specificatie RF-kabels). De benodigde lengteverandering bij de verticale slag wordt door deze 
lussen mogelijk gemaakt. 

Trolley base: 
• Basisframe: Het frame bestaat uit twee aluminium profielen, tussen de profielen bevindt 

zich een bak om het geheel af te sluiten. Aan de profielen zijn zwenkwielen bevestigd, welke 
met een rempedaal kunnen worden geblokkeerd. Verder is aan deze profielen de verticale 
module bevestigd. 

• Dockingstation: Deze wordt gebruikt om de trolley fysiek te koppelen aan de scanner. Bij 
deze koppeling wordt automatisch ook de kabelboom gekoppeld aan het systeem. 

• Elektronica: In de trolleybase zijn accu's aanwezig om ook de verticale beweging te kunnen 
maken wanneer de tafel niet aan het systeem gekoppeld is. Verder bevindt zich in de base de 
elektronische besturing van de verschillend functies van de trolley. 

Bekapping: De gehele trolley is omgeven door bekappingen. Deze zijn in dezelfde stijl en kleur 
als de scanner, zodat de trolley en de scanner één geheelvormen. 

3.3 Aanleiding tot de opdracht 

Ten aanzien van de verticale module van de Pleiades-trolley zijn de volgende verbeteringen 
gewenst: 
• Compactere bouw 
• Lagere opstaphoogte 
• Lagere massa 
• Hogere stijfheid 
Dit is aanleiding geweest tot een studie naar een ander concept voor de verticale module. 
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3.4 Opdrachtomschrijving 

In appendix C staat de opdrachtomschrijving, zoals deze bij aanvang van de opdracht is 
ontvangen. In deze paragraaf wordt deze opdracht wat verder uitgesplitst. 

Het doel van het project is: 
Het ontwerpen van een compact verticaal hefsysteem, die aan de volgende criteria voldoet: 
• Compacte bouw, zodat er meer ruimte is voor andere functionele elementen, zowel 

technische als medische. 
• Een modulair concept dat toegepast kan worden in zowel een trolley als in een vaste 

tafelopstelling. 
• Module met meer flexibiliteit in de plaatsing ten opzichte van de scanner, met het oog op een 

open uiterlijk van het systeem. 
• Een zo groot mogelijke slag. 
• Een zo laag mogelijke opstap. 

Bij het ontwerpen van deze verticale module staan een aantal punten centraal. Deze zijn: 
• De verticale geleiding 
• De verticale aandrijving 
• De bekabeling 
• De interf acing met andere modules 

In de volgende paragraaf zijn de specificaties te vinden, waaraan de verticale module moet 
voldoen. 

3.5 Specificaties 

Deze specificaties zijn opgesteld aan de hand van de concrete eisen, die er bij de aanvang van de 
opdracht zijn aangeleverd. Deze zijn uitgebreid met behulp van specificaties voor de FastTrak 
van het Delta project, deze zijn te vinden in "Fast Trak, the Patient Handeling Systemfor 
Delta" [2] en 'Fast Trak, Functional Model Vertical Module" [3]. Verder zijn er 
veiligheidseisen gegeven die voort komen uit "UL 2601-1 Medical electrical equipment, part 1: 
general requirements for safety" [ 4]. In appendix D zijn budgetten van een aantal specificaties te 
zien, hierbij worden verwijzingen gedaan naar documenten waarin deze budgetten zijn 
opgesteld. 

Functionele eisen: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Eénzijdige ondersteuning zo dicht mogelijk bij de magneet [opdracht] 
Maximale massa van patiënt is 250 kg [opdracht] 
Opstaphoogte van 450 mm [opdracht] 
Tafelhoogte tijdens scannen 950 mm [Pleiades] 
Slag minimaal 500 mm, namelijk tafelhoogte minus opstaphoogte [opdracht] 
Zakking van het uiteinde van de tafel ten gevolge van de verticale module kleiner dan 5,5 
mm, Ry= 2,4-106 Nm/rad [appendix D] 
Lengte van het tafelblad 2300 mm [Pleiades] 
Verticale snelheid >25 mm/s [Delta] 
Maximale versnelling 150 mm/s2 [Delta] 
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• Massa minder dan 65 kg [opdracht] 
• Magnetisch materiaal minder dan 400 gram [opdracht] 
• Levensduur van module 10 jaar. Dit komt neer op 87500 cycli, namelijk 25 patiënten per dag 

350 dagen per jaar 10 jaar lang 

Veiligheidseisen: 

• 

• 

• 

• 

• 

Bij een belasting van 250 kg (massa van patiënt) op een oppervlak van 300 x 300 mm op een 
willekeurige plaats op de tafel, mag de tafel niet bezwijken. 
Voor onderdelen van de ondersteuning, waarvan geen slijtage, corrosie, vermoeiing of 
veroudering is te verwachten, geldt een veiligheidsfactor 4 op de werkbelasting. Bij een 
belasting van 1000 kg verdeeld over het tafeloppervlak mogen de onderdelen, die bij falen 
een gevaarlijke situatie kunnen veroorzaken, niet falen binnen een minuut. [UL 2601-1 
Medical electrical equipment, part 1: general requirements for safety] 
Voor onderdelen van de ondersteuning, waarvan wel slijtage, corrosie, vermoeiing of 
veroudering is te verwachten, geldt een veiligheidsfactor 8 op de werkbelasting. Bij een 
belasting van 2000 kg verdeeld over het tafeloppervlak mogen de onderdelen, die bij falen 
een gevaarlijke situatie kunnen veroorzaken, niet falen binnen een minuut. [UL 2601-1 
Medical electrical equipment, part 1: general requirements for safety] 
Voor onderdelen waarvan de rek bij breuk kleiner is dan 5%, moet de veiligheidsfactor met 
1,5 worden vermenigvuldigd. [UL 2601-1 Medical electrical equipment, part 1: general 
requirements for safety] 
Voor onderdelen van de ondersteuning die bij falen niet leiden tot een gevaarlijke situatie, is 
geen veiligheidsfactor voorgeschreven. [UL 2601-1 Medical electrical equi pment, part 1: 
general requirements for safety] 

Wensen: 
• Modulaire opbouw [opdracht] 
• Compacte bouw [opdracht] 
• Afmeting van module in x-richting <200 mm 

[opdracht] 
• Afmeting van module in y-richting <300 mm 

[opdracht] 
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4. Detaillering van de specificaties 

4.1 Plaatsing van de verticale module 

Voor een esthetische verhouding van het hele systeem is het wenselijk een compacte verticale 
module tegen de scanner te plaatsen, hierdoor ontstaat een opeen uiterlijk door een zogenaamde 
'overhangende' tafel, zie figuur 4.1 in de volgende paragraaf. Zo'n tafel heeft een compacte, 
slanke uitstraling vanwege de open ruimte onder het tafelblad. Bovendien geeft deze open 
ruimte de plaats om meer functionele elementen aan de tafel toe te voegen. 
Doel van de opdracht is te komen tot een module die vrij gepositioneerd kan worden, 
atbankelijk van de tafeluitvoering. Om dit te kunnen realiseren moet de module dus alle 
belastingen kunnen dragen ondanks zijn positionering. Om deze reden wordt er ten aanzien van 
de belasting gerekend met de gespecificeerde tafellengte van 2300 mm. Deze lengte levert met 
het oog op momenten op de verticale module de meest extreme situaties op. 

4.2 Belastingen op de patiëntentaf el 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van extreme belastingsgevallen, die voor kunnen 
komen tijdens het gebruik van de patiëntentafel. 
Als eerste wordt daarom nogmaals de maximale belasting gespecificeerd, waarvoor de tafel 
gebruikt mag worden. Deze werkbelasting is de maximale massa van een patiënt, namelijk 250 
kg. Deze belasting is de gespecificeerde bovengrens, in de meeste gevallen zal de werkbelasting 
veel lager zijn. Een overzicht van de verdeling van patiëntenmassa's volgt later in deze 
paragraaf. In appendix E wordt met een tekening duidelijk gemaakt hoe een patiëntentafel belast 
wordt. 
Verder gelden er een aantal minimale veiligheidseisen die zijn vastgelegd in normen. Een 
product moet minimaal aan deze normen voldoen om goedgekeurd te worden voor verkoop. 
Deze normen omvatten veiligheidseisen voor een groot aantal gebieden betreffende 
gebruiksproducten. 

Als uitgangspunt wordt de Amerikaanse UL-norm, beschreven in "UL 2601-1 Medica! 
electrical equipment, part 1: genera! requirementsfor safety" [4], genomen. Dit resulteert in de 
volgende eisen ten aanzien van de verticale module: 
• Tijdens op- en afstappen kan de patiënt gaan zitten op elke willekeurige plek op de tafel. 

Hierdoor is het patiëntengewicht verdeeld over een oppervlak van 300 bij 300 mm. Hierbij 
wordt de tafel niet omhoog en omlaag bewogen. Bij deze belasting mag de module niet 
falen. 

• Bij prepareren en scannen van de patiënt ligt deze op de tafel, hierbij wordt aangenomen dat 
de belasting lineair verdeeld is over een lengte van 1600 mm. Ook in dit geval mag de 
module niet falen. 

• Als sterkte eis volgens UL moet de tafel minimaal 1 minuut een belasting aankunnen, die 
vier maal (veiligheidsfactor 4) zo groot is als de gespecificeerde belasting en gelijk verdeeld 
is over het gehele oppervlak van de tafel, zonder dat dit leidt tot een gevaarlijk situatie. Dit 
houdt in dat de constructie een minuut lang 1000 kg verdeeld over het tafeloppervlak moet 
kunnen weerstaan, zonder dat dit leidt tot gevaarlijke situaties. Voor onderdelen, die deel 

Philips Medical Systerns -21- Technische Universiteit Eindhoven 



Haalbaarheidstudie voor een verticale module van een MR-patiëntentafel 4. Detaillering van de specificaties 

uitmaken van de ondersteuning en waarbij slijtage, corrosie, vermoeiing of veroudering kan 
worden verwacht, geldt een veiligheidsfactor 8. 

• Voor onderdelen van de ondersteuning die door verborgen gebreken plotseling kunnen falen, 
moeten veiligheidsmechanismen aanwezig zijn, tenzij dit niet kan leiden tot gevaarlijke 
situaties. 

• Voor materialen met een rek bij breuk kleiner dan 5% moet de veiligheidsfactor met 1,5 
worden vermenigvuldigd. 

Bijkomende belastingen zijn de volgende: 
• De massa van de horizontale module welke nu ongeveer 100 kg is. 
• Massatraagheidskrachten die optreden tijdens de bewegingen in horizontale en verticale 

richting. De versnelling ligt in beide gevallen op ongeveer 150 mm/s2
• 

• Een belasting in het horizontale vlak van 100 kg. 
• Een belasting t.g.v. hartmassage, welke op 60 kg wordt gesteld op 400 mm van het 

hoofdeinde, zie "Feasibility Bridge Andromeda" [5]. 

De patiëntentafel is gespecificeerd voor patiënten van maximaal 250 kg, dit is echter een 
extreem geval dat slechts bij een gering percentage patiënten voor komt. Voor de 
patiëntenmassa die tijdens de levensduur op de tafel komt te liggen, geldt de verdeling in tabel 
4.1. Deze verdeling is afkomstig uit "Feasibility Bridge Andromeda" [5]. Aangenomen wordt 
25 patiënten per dag, 350 dagen per jaar over 10 jaar. Dit geeft 87500 patiënten. 

Tb 141 a e . : ver e mg van pat1ëntenmassa s t!J ens evens u d r d ur 

Patiëntenmassa Percentage Aantal 
van patiënten patiënten 

75kg 30% 26250 
100kg 40% 35000 
150kg 20% 17500 
200kg 6% 5250 
250kg 4% 3500 

In appendix E staan de meest extreme belastingsgevallen op de patiëntentafel bij elkaar als 
deelverzameling van de in praktijk optredende belastingen. Deze belastingsgevallen dienen als 
uitgangspunt voor de sterkteanalyse van de verticale module. 
Voor deze sterkteanalyse is in appendix E is een overzicht te .. ◄ _____ 23_00_mm_. _. -----l►a 
zien van de momenten op de verticale module die door deze 
belastingssituaties worden veroorzaakt. Uit deze 
belastingsgevallen is in de appendix een belastingssituatie 
gekozen, die het meest geschikt is als rekenbelasting voor de 
lagering. 

Uit deze analyse komt belastingsgeval 8 als reële 
werkbelasting naar voren. Bij dit geval is het grootste 
moment op de verticale module ongeveer 5650,6 Nm. In 
figuur 4.1 is dit belastingsgeval nog een keer weergegeven. 

Er wordt gekozen voor een veiligheidsfactor van 1,5. Uit 
literatuur over het ontwerp van lageringen "Bali and Roller 
Bearings: Theory, Design and Application" [6] en uit 
informatie van een lagerleverancier INA blijkt deze 
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veiligheidsfactor voldoende te zijn voor normale tot hoge statische belastingen. Er wordt in de 
eerste instantie aangenomen dat deze veiligheidsfactor voldoende hoog is voor het halen van de 
levensduur. Verder moet worden opgemerkt dat deze veiligheidsfactor volgens de UL-normen 
alleen gebruikt kan worden, mits er bij falen van de lagering geen gevaarlijke situatie optreedt. 
Het rekenmoment voor het draagvermogen van de lagering inclusief de veiligheidsfactor komt 
daarmee op 8475,9 en zal worden afgerond op 8500 Nm. Belastingsgevallen 1,2 en 10 vallen 
nog ruim binnen deze veiligheidsmarge en zullen dus geen blijvende schade veroorzaken. 

Tabel 4.2: overzicht van rekenwaarden voor de belastin 

Bezwijkmoment module: 1000 kg uniform 
verdeeld over taf el blad 

5650,6Nm 
1,5 
8475,9 Nm 
12650Nm 

4.3 Bouwruimte voor de verticale module 

In deze paragraaf zal worden bepaald wat de afmetingen van de verticale module mogen zijn. 
Hiervoor moet een schatting worden gedaan over de afmetingen van de overige modules. 
Hiervoor wordt het Delta project als referentie genomen voor een cilindrisch systeem en het 
Pleiades project als referentie voor een open systeem. 
Als eerste moet worden opgemerkt, dat het niet mogelijk is om de opstaphoogte van de trolley in 
zijn huidige configuratie te verlagen. De horizontale module raakt nu namelijk in laagste stand 
bijna de top van de trolleybase, zie figuur B.1 in appendix B. Er zal daarom een aanpassing 
nodig zijn van één van deze modules. Dit zou betekenen dat ofwel de bak van de horizontale 
module, waarin de kabelrups en flexibele tandheugel liggen (zie appendix B), moet worden 
aangepast ofwel de trolleybase, zodat de bak hierin kan zakken. 
Omdat het aanpassen van deze modules ingrijpende gevolgen heeft voor het ontwerp en niet 
binnen het kader van de opdracht valt, wordt er voor het bepalen van de bouwhoogte de 
volgende aanname gedaan: 
De hoogte van de horizontale module is de afstand vanaf de onderkant van de tabletop tot aan de 
hoogste rand van deze module, zie figuur 4.2. Voor een cilindrisch systeem is dit van de 
onderkant van de tabletop tot de hoogste rand van de tabletop en voor een open systeem is dit 
van de onderkant van de tabletop tot de bovenzijde van de extrusieprofielen (profiel 1 uit figuur 
B.3 van appendix B). 

Cilindrisch systeem 

Referentievlak voor opstaphoogte 
en scanho1te van tafel 

Hoogte van de 
horizontale module 

+ 

Open systeem 

Figuur 4.2: definitie van relevante afmetingen voor een cilindrisch en een open systeem 

De opstaphoogte en scanhoogte van de tafel zijn gedefinieerd van de vloer tot het referentievlak 
in figuur 4.2. 
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In de onderstaande tabel staan de relevante gegevens voor de verschillende systemen. 

T bel 4 3 a . : overzie t van .h e ang111 e maten van e verse 1 en e systemen b 1 .. k d hll d 

Wens voor Intera Delta Pleiades 
opdracht 

Isocenterhoogte 1075 mm 1000 820mm 1075 
mm 950mm mm 

(lnterventioneel) (1050 mm) 
(lnterventioneel) (1150 mm) 
Opstaphoogte 450mm 520mm 710mm 650mm 

640mm 
(lnterventioneel) (790 mm) 
(lnterventioneel) (790 mm) 
Scanhoogte van taf el 950mm 890mm 710mm 950mm 

840mm 
(lnterventioneel) (940 mm) 
(lnterventioneel) (1040 mm) 
Minimale slag 500mm 370mm 0mm 300mm 

200mm 
(lnterventioneel) (250 mm) 
(lnterventioneel) (350 mm) 
Minimale hoogte van 120/100 mm - 120mm 100mm 
horizontale module 

De verticale module kan worden toegepast in zowel een trolleyuitvoering als een vaste 
tafelopstelling. Vanwege de geometrie van de bodemplaat van de Fast Trak en de vanwege 
veiligheid benodigde vrije ruimte van 50 mm met de vloer (zie appendix B), gaat er ongeveer 65 
mm extra bouwhoogte verloren bij een trolleyuitvoering. In de onderstaande tabel is voor beide 
systemen weergegeven wat de bouwhoogte is die overblijft voor de verticale module in zowel 
een vaste opstelling als een trolleyuitvoering. Deze bouwhoogte is met de volgende formule 
berekend: 

H VM = H opstap - H HM (- H trolley) 

Met: 
= Beschikbare bouwhoogte voor verticale module [mm] 
= Opstaphoogte [mm] 
= Bouwhoogte van horizontale module [mm] 

(4.1) 

HvM 
Hopstap 

HHM 
H1rolley = Hoogte van vrije ruimte tussen vloer en bodem van de trolley [mm] 

T b 1 4 4 b hikb b h a e . : ese are ouw oogte voor e vert1e e mo u e d . al d 1 

Cilindrisch systeem Open systeem 
Hoogte verticale module 330mm 350mm 
in vaste opstelling 
Hoogte verticale module 265mm 285mm 
in trolley 

De afmetingen in de bovenstaande tabel gelden voor de volledige verticale module, dus inclusief 
interfaces, bekabeling en aandrijving. 
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Verder zijn er nog twee maten, namelijk de lengte en de breedte van de module. In de 
specificatie van paragraaf 3.5 is voor de lengte in x-richting gegeven, dat deze kleiner dan 200 
mm gewenst wordt. 
De breedte van de huidige verticale module exclusief bekappingen is ongeveer 400 mm, deze 
breedte wordt grotendeels bepaald door de afstand tussen de profielen van de trolleybase (profiel 
3 in appendix B), deze is ongeveer 410 mm. Aan de bovenzijde kan deze breedte beperkt 
worden door de afstand tussen de profielen van de horizontale module (profiel 2 in appendix B) 
deze is ongeveer 350 mm. Dit hangt echter af van hoe de interface met de horizontale module 
wordt gerealiseerd. 

Conclusie: 
Een belangrijke conclusie die nu kan worden getrokken is dat de benodigde slag (minimaal 500 
mm) groter is dan de beschikbare bouwhoogte. Dit heeft veel invloed op de geleiding en 
aandrijving van de verticale module. 
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5. Bestaande rechtgeleidingen 

De geleiding van de te ontwerpen verticale module moet compact en hoog belastbaar zijn. Om 
een inzicht te krijgen in de belastbaarheid en bouwgrootte van commercieel verkrijgbare 
rechtgeleidingen en lageringen, is er een onderzoek gedaan naar gangbare handelsproducten. 
Deze handelsproducten zijn het resultaat van optimalisering ten aanzien van de bouwgrootte, 
belastbaarheid en inpasbaarheid en kunnen worden gezien als optimaal haalbare toepassingen. 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de productcatalogi van lagerleverancier INA. Deze 
leverancier heeft een uitgebreid assortiment aan geleidingen en lageringen, welke een idee geven 
van wat er standaard te krijgen is. 
Een overzicht van deze geleidingen staat in appendix F. In deze tabel staat bij elke geleiding een 
figuur, wat algemene informatie en de maximale statische belasting. Van een aantal geleidingen 
is ook informatie bekend over de maximale dynamische belasting, maar omdat deze gegevens 
niet van alle geleidingen gegeven zijn, kan er op dit punt geen onderling vergelijk plaatsvinden. 
Deze gegevens zijn dan ook niet meegenomen in de beschouwing. 

Het bereik van de toegestane statische belastingen verschilt nogal per type geleiding. Bij 
geleidingen met rollende contacten wordt dit voornamelijk bepaald door de wentellichamen en 
loopvlakken, namelijk: 
• De afmetingen van de wentellichamen 
• De geometrie van de contacten (punt- of lijncontact) 
• De oriëntatie van loopvlakken en wentellichamen t.o.v de belasting 
• Het aantal belastingdragende wentellichamen 
• Het materiaal waar de wentellichamen en loopvlakken van zijn gemaakt 
Het materiaal van de wentellichamen en loopvlakken is in alle gevallen gehard staal. Bij de 
vergelijking van dit type geleiding onderling is de belastbaarheid dus afhankelijk van factoren 
die de bouwgrootte van de geleiding bepalen. 
Bij geleidingen met glijdende contacten wordt de toegestane statische belasting voornamelijk 
bepaald door: 
• De grootte van het contactoppervlak 
• Het materiaal waarvan de contactlichamen zijn gemaakt 

Om een vergelijking te maken tussen de verschillende geleidingen ten aanzien van de 
belastbaarheid en bouwvolume, ligt het voor de hand om het draagvermogen per bouwvolume te 
bekijken. 

Voordat er een goede vergelijking kan worden gedaan, moet worden gedefinieerd wat wordt 
verstaan onder bouwvolume. Bij dit soort geleidingen is slechts een gedeelte van het volume 
nodig voor de krachtdoorleiding. Een ander gedeelte is voor bevestigingspunten, smeermiddel 
en omloopkanalen van de wentellichamen. Er is voor gekozen om het totale volume van de 
geleidingswagen te bepalen met daarbij het volume van de geleidingsbalk met dezelfde lengte 
als de geleidingswagen. In de figuur op de volgende bladzijde wordt dit duidelijk gemaakt. 
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In figuur 5.1 is het gedefinieerde bouwvolume met een stippellijn weergegeven. 

Vooraanzicht Zijaanzicht 
~-------------------, -----------------------

Figuur 5.1: 
schematische 
weergave van 
een geleiding. 
De stippellijnen 
geven weer hoe 
het bouwvolume 
is gedefinieerd. 

·---------1 1 1 
1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1_ ... _________ ... ,,.,t 

1 , __ 

Geleidingsbalk Geleidingswagen 

Voor elke geleiding is het bouwvolume berekend van de kleinste en de grootste uitvoering. 
Hierna is bij elke geleiding, voor de hoogst belastbare richting, de kracht gedeeld door het 
bouwvolume. In de tabellen van appendix F zijn deze getallen terug vinden in de rechter kolom. 
Verderop in dit hoofdstuk staat figuur 5.3, waarin de uitkomsten van de verschillende 
geleidingen overzichtelijk naast elkaar staan. 

Er moet nog een keer worden opgemerkt dat het gaat om commercieel verkrijgbare 
rechtgeleidingen van één leverancier. De belastbaarheid van dezelfde soort geleidingen kan 
verschillen per leverancier. De gegevens over belastbaarheid en bouwvolume zijn dus slechts 
globale richtwaarden voor een onderling vergelijk. Bovendien gaat het hier om losse 
geleidingen, een toepassingsgerichte geleiding in een constructie is in de meeste gevallen niet 
als los onderdeel te zien van die constructie. Bij dat soort geleidingen is het niet of nauwelijks 
mogelijk om op dezelfde manier het bouwvolume te bepalen zoals in dit hoofdstuk is gedaan. 
De hier behandelde rechtgeleidingen worden daarom ook alleen onderling vergeleken, om een 
inzicht te krijgen in de verschillende principes van lagering. 

Toch is geprobeerd de lagering, zoals deze op dit moment in de patiëntentafel aanwezig is, als 
referentie te gebruiken bij de vergelijking van deze geleidingen. Dit is echter een 
toepassingsgerichte lagering, waarvan het bouwvolume moeilijk te bepalen is. Bovendien is 
deze lagering van een ander materiaal. De lagereenheid in de huidige tafel is van aluminium en 
bevat een Iglidur glijlagerbus, welke is 
aangegeven met de pijl in figuur 5.2. De 
afmetingen van deze bus zijn een 
binnendiameter van 30 mm en een 
hoogte van 16 mm. Het geprojecteerde 
contactoppervlak is 30 x 16 = 480 
mm2

• De maximaal toelaatbare statische 
oppervlaktespanning van het materiaal 
is 65 N/mm2

• Dit geeft een maximaal 
toelaatbare belasting van 65 x 480 = 
31200 N. Bij het berekenen van het 

Figuur 5.2: exploded view van het zwaarst belaste 
scharnierpunt van de referentietafel 

bouwvolume is geprobeerd dit op dezelfde manier te doen als bij de andere geleidingen. Voor 
het bouwvolume is het totale scharnierpunt met bevestigingspunten (figuur 5.2) meegenomen. 
Het bouwvolume komt uit op 97232 mm3

• De belastbaarheid per bouwvolume is 31200 / 97232 
= 0,32 N/mm3

. 

Op de volgende pagina staat de figuur waarin de INA-geleidingen naast elkaar zijn gezet. Hierin 
is met een lijn de hierboven berekende referentie aangegeven. 
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Zoals in de figuur is te zien, kunnen de geleidingen op basis van Permaglide glijlagers (nummer 
14 en 16) veel kracht doorleiden per bouwvolume. Daarentegen kan een geleiding op basis van 
Turcite glijlagers (nummer 15) slechts weinig kracht doorleiden per bouwvolume. Het verschil 
zit hierbij in het materiaal. Het Turcite glijlager bestaat uit een thermoplastische kunststof op een 
metalen ondergrond, de maximale belastbaarheid wordt bepaald door de kunststof. De 
Permaglide glijlagers bestaan uit een metalen ondergrond met daarop gesinterd brons, waarvan 
de poriën zijn gevuld met onder andere PTFE (teflon) en lood. De maximale belastbaarheid 
wordt hier in grote mate bepaald door het gesinterde brons en minder door de kunststoffen 
waarmee het gevuld is. 
Verder is te zien dat de vlakgeleidingen met wentellichamen in een lagerkooi (nummer 9 t/m 12) 
meer belasting per bouwvolume kunnen dragen dan de geleidingen waarbij de wentellichamen 
door een omloopsysteem moeten (nummer 1 t/m 4, 7, 8 en 13). De reden hiervoor is dat voor 
een omloopsysteem ruimte nodig is die niet bijdraagt aan de belastbaarheid. Hierbij moet echter 
worden opgemerkt dat geleidingen met een omloopsysteem theoretisch een oneindige afstand 
kunnen afleggen, omdat de wentellichamen circuleren. De geleidingen met een lagerkooi zijn 
echter afhankelijk van de lengte van de lagerkooi, omdat deze slechts de helft van de afstand 
aflegt en omdat de wentellichamen op een vaste positie liggen. 
Ook kan uit de figuur worden opgemaakt dat naaldlagers een grote belastbaarheid hebben bij 
een klein bouwvolume. Zij danken dit aan de kleine diameter, hierdoor passen er veel 
lijncontacten in een klein volume. Hierna volgen de geleidingen met cilinderrollen en kogels als 
wentellichamen. Wanneer de loopvlakken en de kogels een conform contact hebben zoals bij 
profielgeleidingen 2, 3 en 4, kunnen deze ook hoogbelastbaar zijn. Wanneer dit echter niet het 
geval is zoals bij de cilindrische geleidingen van 7 en 8, is de belastbaarheid een stuk kleiner. 
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Figuur 5.3: de belastbaarheid per bouwvolume voor verschillende soorten commercieel verkrijgbare 
rechtgeleidingen, met als referentie de lagering van de huidige patiëntentafel 
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Conclusie: 
• Glijlagers kunnen erg hoog belast worden bij een klein bouwvolume. Dit is echter wel 

afhankelijk van het materiaal waar de lagering van gemaakt is. 
• Vlakgeleidingen met een lagerkooi met rollen of naalden als wentellichamen kunnen na 

glijlagers de hoogste belasting per bouwvolume aan. De slag is echter beperkt door de lengte 
van de lagerkooi. 

• Profielgeleidingen met omloopsystemen volgen hierna. Hun slag is alleen beperkt door de 
lengte van de geleidingsbalk. 

• Profielgeleidingen met kogels als wentellichamen zijn ook hoog belastbaar per bouwvolume, 
als de loopvlakken en de kogels een conform contact hebben. 
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6. Beschrijving van concepten 

6.1 Geleidingsconcepten 

Schaarmechanisme: 
Dit stangenmechanisme wordt toegepast in de 
Pleiades-trolley en in de Intera-tafel. ln figuur 6.1 
wordt dit mechanisme schematisch weergegeven. Dit 
stangenmechanisme bestaat uit twee gekruiste stangen 
met in hun middens een gemeenschappelijk 
scharnierpunt. Verder heeft elke stang één vast 
scharnierpunt en één verschuifbaar scharnierpunt. Voor 
een lichtere constructie en een grotere stijfheid wordt 
dit mechanisme dubbel uitgevoerd. Door meerdere 

ierpunten 

.il 

Figuur 6.1: schematische weergave 
van een schaarmechanisme 

mechanismen op elkaar te stapelen kan aan slag worden gewonnen zonder dat daarbij de 
stanglengte hoeft toe te nemen. 

Parallellogrammechanisme: 
Dit stangenmechanisme bestaat uit twee parallelle stangen, 
die beiden twee vaste scharnierpunten hebben, zie figuur 
6.2. Ook dit mechanisme kan dubbel worden uitgevoerd 
voor extra stijfheid en een lichtere constructie. In de 
nevenstaande configuratie voert het mechanisme een 
boogbeweging uit. Door twee van deze mechanismen op 
elkaar te stapelen, kan er een rechtlijnige beweging worden 
gerealiseerd. Ook bij dit mechanisme betekent het stapelen 
een toename van de slag zonder toename van de stanglengte. 

Telescopische profielgeleidingen van Magnetic: 

.il 

Figuur 6.2: schematische weergave 
van een parallellogrammechanisme 

Dit concept is commercieel verkrijgbaar bij Magnetic. Het product 
maakt gebruik van profielgeleidingen, zoals beschreven in 
appendix F. De geleidingsbalken en geleidingswagens zijn hierbij 
gemonteerd aan buigstijve aluminium balkprofielen, zie figuur 6.3 
en appendix G. In deze appendix zijn ook technische gegevens 
over deze kolom te vinden. 

Figuur 6.3: 
telescopische 
kollom van . 
Magnetic 

Kettingvormige geleidingsbalk: 
Dit concept maakt gebruik van commercieel verkrijgbare 
profielgeleidingen. De geleidingsbalk is opgedeeld in een 
aantal stukken en bevestigd aan buigstijve balkprofielen. Deze 
balkprofielen zijn aan elkaar verbonden met door middel van 
scharnierpunten. Een schematische weergave hiervan is te 
zien in figuur 6.4. Tijdens de lineaire beweging van de 
geleidingsbalk door de geleidingswagen komen de schakels 
van de ketting één voor één in lijn te liggen, waardoor het 
geheel een aaneengesloten geleidingsbalk wordt. 
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Telescopische spindel: 
Bij dit concept zijn aandrijving en geleiding gecombineerd. Het 
bestaat uit drie in elkaar passende cilinders zoals bij de 
telescopische cilinders. De middelste cilinder in op binnen- en 
buitenmantel voorzien van schroefdraad. De binnen- en 
buitencilinder zijn met looprollen af gesteund op de schroefdraad 
van de middelste cilinder, zie figuur 6.5 en appendix H. Wanneer 
de middelste cilinder wordt geroteerd, zullen de cilinders uit 
elkaar schuiven. 

Telescopische cilinders: 
Deze rechtgeleiding is opgebouwd uit cilinders met verschillende 
diameters, zodat deze cilinders in elkaar passen, zie figuur 6.6. 
Tussen de cilinders bevindt zich een lagering, welke kan bestaan uit 
een glijlagering of een lagering met wentellichamen. 

Telescopische kokers: 
Deze rechtgeleiding is opgebouwd uit in elkaar passende kokers, 
zie figuur 6.7. Tussen de kokers bevindt zich een lagering, welke 
kan bestaan uit een glijlagering of een lagering met 
wentellichamen. 

6. Beschrijving van concepten 

Figuur 6.5: telescopische spindel 

Figuur6.6: 
telescopische 
cilinders 

Figuur 6.7: 
telescopische 
kokers P:.== 

In de tabel op de volgende pagina staan bij alle geleidingen de voor- en nadelen genoemd. 

Philips Medica! Systems -31- Technische Universiteit Eindhoven 



Haalbaarheidstudie voor een verticale module van een MR-patiëntentafel 6. Beschrijving van concepten 

T b 16 1 a e . : verse 1 en e concepten voor e ge e1 mg met un voor- en na e en hll d h d l 

Concept Voordelen Nadelen 
Schaarmechanisme - Lage opstap mogelijk - Geringe stijfheid in 

- Grote slag mogelijk richting loodrecht op 
mechanisme 

- Verhouding bouwvolume 
t.o.v. slag 

Parallellogrammechanisme - Lage opstap mogelijk - Geringe stijfheid in 
- Grote slag mogelijk richting loodrecht op 

mechanisme 
- Verhouding bouwvolume 

t.o.v. slag 
Telescopische - Commercieel - Ferromagnetische 
profielgeleidingen van verkrijgbaar geleidingen 
Magnetic - Slechts geschikt voor 

3000 Nm buigend 
moment. Dit komt door 
de belastbaarheid van de 
kogelomloop 
profielgeleidingen. 

- Grote bouwbreedte 
Telescopische spindel - Aandrijving en geleiding - Lagering moeilijk 

gecombineerd - Maakbaarheid 
- Lage opstap mogelijk - Rotatie om verticale as is 
- Grote slag mogelijk vrij 
- Compacte bouw 

Kettingvormige - Lage opstap mogelijk - Veel bewegende delen 
geleidingsbalk - Grote slag mogelijk - Grote bouwbreedte 

- Deelnaden in 
geleidingsbalk 

- Geringe stijfheid in 
laterale richting 

, - Maakbaarheid 

Telescopische cilinders - Maakbaarheid - Rotatie om verticale as is 
- Lage opstap mogelijk vrij 
- Grote slag mogelijk 
- Compacte bouw 
- Verschillende lageringen 

mogelijk 
Telescopische kokers - Lage opstap mogelijk - Maakbaarheid 

- Grote slag mogelijk 
- Compacte bouw 
- Verschillende lageringen 

mogelijk 
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6.2 Aandrijvingsconcepten 

Voor de aandrijving kan er onderscheid gemaakt worden tussen drie geschikte basis principes, 
namelijk: 
• Elektromagnetisch 
• Pneumatisch 
• Hydraulisch 
De drie basisprincipes hebben allemaal hun voor en nadelen met betrekking tot de toepassing bij 
een MRI-systeem. In de onderstaande tabel zijn deze voor- en nadelen bij elkaar gezet. 

Tbl62b. a e . . as1s prmc1pes voor d eaan 1.1vmg met un voor- en na een h d l 

Voordelen Nadelen 
Elektromagnetisch - Makkelijk te regelen - Magnetische onderdelen 

- Energieopslag makkelijk - Elektrische onderdelen 
(accu's) 

- Goedkoop 
- Elektrische docking 

aanwezig 
Pneumatisch - Perslucht aanwezig bij - Moeilijk te regelen 

systeem - Veel geluidsproductie 
- Energieopslag neemt veel 

bouwvolume in 
(persluchtcilinder) 

- Verkrijgbaarheid in 
amagnetisch materiaal 

Hydraulisch - Stil - Olie in klinische 
- Grote krachten mogelijk omgeving 

in klein bouwvolume - Aandrijving pomp nodig 
- Moeilijk te regelen 
- Verkrijgbaarheid in 

amagnetisch materiaal 

Omdat de benodigde slag van de verticale module groter moet zijn dan de beschikbare 
bouwhoogte, zal de aandrijving in twee of meer trappen moeten gebeuren. Hieronder volgen een 
aantal concepten waarmee dit mogelijk is. 

Concept 1: 
Bij dit concept wordt een tandriem of ketting aangedreven 
door een rotatie motor. De ketting/tandriem is aan de ene zijde 
gekoppeld aan de basis en aan de andere zijde aan de 
horizontale module, zie figuur 6.8. Wanneer de unit met de 
ketting/tandriem wordt aangedreven, zal deze zich afzetten 
tegen de basis en tegelijkertijd de horizontale module omhoog 
drukken. Hierdoor wordt de translatie van de ketting/tandriem 
naar beide kanten gebruikt voor het verdubbelen van de slag. 
Bij dit concept is verticale geleiding van de aangedreven unit 
nodig. 
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Concept 2: 
Bij dit concept worden twee lineaire actuatoren in serie aan 
elkaar gekoppeld, zie figuur 6.9. De totale slag is de som van 
de slagen van de actuatoren. Ook bij dit concept is het nodig 
het bewegende middelste deel van de aandrijving te voorzien 
van een verticale geleiding. 

Concept 3: 
Dit concept is een combinatie van concept 1 en 2. Een 
lineaire actuator is bevestigd aan de basis. Deze actuator 
duwt een unit met ketting of tandriem omhoog, zie figuur 
6.10. Omdat de ketting/tandriem door de basis wordt 
vastgehouden, zal deze gaan bewegen en daardoor de 
horizontale module omhoog duwen. De slag van de actuator 
wordt daardoor verdubbeld. Bij dit concept is het ook weer 
nodig het middelste deel van de aandrijving te voorzien van 
een verticale geleiding. 

Concept 4: 
Bij dit concept wordt een lineaire actuator gebruikt om een 
katrol omhoog te duwen. Over deze katrol loopt een kabel 
die aan het ene uiteinde aan de basis is verbonden en aan het 
andere uiteinde aan de horizontale module, zie figuur 6.11. 
De slag van de actuator wordt verdubbeld door het 
verplaatsen van de katrol en de kabelverkorting die daarbij 
optreedt. Bij dit concept is het ook weer nodig het gedeelte 
met de katrol te voorzien van een verticale geleiding. 

6. Beschrijving van concepten 

Figuur6.9: 
schematische 
weergave van een 
aandrijving met 
twee lineaire 
actuatoren 

Figuur 6.10: 
schematische 
weergave van een 
aandrijving met 
ketting of tand riem 
gecombineerd met 
een lineaire actuator 

Figuur 6.11: 
schematische 
weergave van een 
aandrijving met een 
lineaire actuator en 
een kabel met katrol 

In de tabel op de volgende bladzijde staan voor- en nadelen van deze concepten. 
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Tb 16 3 a e . : verse 1 en e concepten voor e aan hll d d 1Jvmg met un voor- en na een dr"" . h d l 

Voordelen Nadelen 
Concept 1 - Slechts één motor nodig - Meebewegende motor 

- Geschikt voor alle drie de - Spanrollen nodig 
aandrii fprincipes 

Concept 2 - Geschikt voor alle drie de - Meebewegende actuator 
aandrijfprincipes - Twee actuatoren nodig 

Concept 3 - Slechts één actuator - Spanrollen nodig 
nodig 

- Stilstaande actuator 
- Geschikt voor alle drie de 

aandrijfprincipes 
Concept 4 - Slechts één actuator - Zwaartekracht nodig voor 

nodig dalende beweging 
- Stilstaande actuator 
- Geschikt voor alle drie de 

aandrijfprincipes 
- Simpele verdubbeling 

van slag 

6.3 Bekabelingsconcepten 

Bekabeling in de patiëntentafel is een belangrijk punt bij het ontwerp. Er zijn veel verschillende 
kabels die naar verschillende modules in de tafel moeten. Er zijn onder andere kabels voor de 
stroomvoorziening, perslucht en RF-spoelen. Vooral deze laatste kabels kunnen beperkend zijn 
voor de kabelloop, ze zijn namelijk erg stijf en moeten vanwege vermoeiing een minimale 
buigradius van 100 mm hebben. De kabels moeten bij het uitvoeren van bewegingen geleid 
worden zodat verlenging of verkorting van afstanden kunnen worden opgevangen. Verder moet 
worden voorkomen dat zij klem komen te zitten en beschadigd raken. Hiervoor zijn een aantal 
concepten mogelijk. Het hangt echter sterk van de geleiding af welke het meest geschikt is. 
Hieronder worden een aantal concepten gegeven. 

Concept 1: 
Bij dit concept wordt de kabelboom als een spiraal om 
de verticale module gewikkeld, zie figuur 6.12. Bij het 
zakken van de tafel zullen de windingen dichter op 
elkaar komen te liggen en zal de diameter van de spiraal 
toenemen. De minimale diameter moet 200 mm zijn 
vanwege de specificatie van de RF-kabels. 

Concept 2: 
Bij dit concept loopt de kabelboom verticaal langs de 
geleiding, zie figuur 6.13. Bij het zakken van de tafel 
wordt de verticale verkorting opgevangen door een 
verlenging in horizontale richting. Dit kan worden 
gedaan met een horizontale kabelrups of een 
horizontaal verschuifbaar katrol. Vanwege de minimale 
buigradius van de RF-kabels zal de diameter van de 
katrollen minimaal 200 mm moeten zijn. Om de 
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bouwhoogte te beperken kan de onderste katrol eventueel in het horizontale vlak worden 
geplaatst in plaats van het verticale vlak zoals in de figuur. 

Concept 3: 
Dit concept lijkt op concept 2. De lengteverandering 
wordt echter opgevangen in verticale richting, zie 
figuur 6.14. Door de specificatie van de RF-kabels 
zal de bouwgrootte minimaal 400 mm zijn. 

Concept 4: 
Bij dit concept wordt de kabelboom als een 
harmonica opgevouwen bij het zakken van de tafel, 
zie figuur 6.15. Dit concept wordt toegepast in de 
Pleiades-trolley. De RF-kabels zullen ook bij dit 
concept een belemmering zijn voor de bouwhoogte 
en bouwlengte. 

Figuur 6.14: 
lengteverandering 
opgevangen door 
in verticale 
richting 
verschuivende 
kabelgeleiding 

Figuur 6.15: 
lengteverandering 
opgevangen door 
het opvouwen van 
kabelboom 

400 mm 

Tb 164 a e . : verse 1 en e concepten voor e e a e mg met h11 d d b k b J" h d 1 un voor- en na e en 

Voordelen Nadelen 
Concept 1 - Eenvoudig - Atbankelijk van de 

- Klein vloeroppervlak uitvoering van de 
nodig geleiding 

Concept 2 - Veel vloeroppervlak 
nodig 

- Veel onderdelen 
Concept 3 - Veel onderdelen nodig 

- Veel vloeroppervlak 
nodig 

Concept4 - Eenvoudig - Veel vloeroppervlak 
nodig 

Conclusie: 
Het meest elegante concept lijkt op dit moment concept 1. De uitvoeringsvorm van de geleiding 
zal echter moeten uitwijzen of dit concept kan worden toegepast. Er kan op dit moment dus geen 
definitieve conceptkeuze worden gemaakt. 
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7. Analyse van de aandrijvingsconcepten 

7 .1 Aandrijfprincipes 

Voor de aandrijving van de verticale module zijn er dus drie basis principes mogelijk, namelijk 
hydraulisch, pneumatisch en elektrisch. 

Hydraulisch: 
Bij dit principe zijn twee uitvoeringen mogelijk, namelijk een hydraulische motor en een 
hydraulische cilinder met zuiger. 
De hydraulische motor is een roterende actuator. Bij de ingang van de motor komt olie onder 
druk binnen. Deze olie stroomt door de motor naar de uitgang van de motor, waarbij de 
stromende olie de rotor laat bewegen. 
De hydraulische cilinder is een lineaire actuator. De zuiger kan een translatie uitvoeren, doordat 
het door de zuiger afgesloten volume van de cilinder wordt vol gepompt met olie. De 
teruggaande slag kan ofwel door aan de andere kant van de zuiger de cilinder vol te pompen 
ofwel door de olie uit de cilinder laten lopen onder invloed van de kracht op de zuiger. 
Bij deze vorm van aandrijven is er olie onder druk nodig, welke niet aanwezig is bij een MRI
systeem. Daarom zou er een aparte oliepomp nodig zijn voor deze manier van aandrijven. Deze 
pomp moet aangedreven worden door een andere motor, waardoor er dus eigenlijk twee motoren 
nodig zijn. 
De energieopslag in een trolley zou moeten bestaan uit een drukvat met olie of energieopslag 
voor de motor die de hydraulische pomp aandrijft. 
Verder is een hydraulisch systeem niet zo makkelijk te regelen door vertragingen in het 
hydraulisch systeem, waardoor het lastig zal worden om de tafelhoogte op 1 mm nauwkeurig 
aan te drijven. 
Ook bevatten commercieel verkrijgbare hydraulische onderdelen ferromagnetische materialen. 
Ten slotte is het gebruik van olie in een klinische omgeving eigenlijk geen goede oplossing. Er 
zal altijd wat olielekkage zijn, waardoor er zich nare olieluchtjes verspreiden en waardoor de 
klinische ruimte vervuild wordt. 

Pneumatisch: 
Ook bij dit principe zijn twee uitvoeringen mogelijk, namelijk een lucht motor en een 
pneumatische cilinder met zuiger. De werking van beiden is ongeveer hetzelfde als bij de 
hydraulische uitvoeringen, alleen is het medium nu gecomprimeerde lucht. De stijfheid van de 
pneumatische cilinder zal dan ook een stuk minder zijn dan van de hydraulische cilinder, omdat 
de lucht onder de zuiger gemakkelijker gecomprimeerd kan worden dan olie. 
Voor een pneumatische aandrijving is dus gecomprimeerde lucht nodig. Er is in de MRI-ruimte 
een aansluiting met gecomprimeerde lucht aanwezig. De Past Trak heeft zelfs een 
luchtaansluiting in het dockingstation zitten, omdat er ook voor andere functies in de trolley 
gecomprimeerde lucht nodig is. 
Een pneumatisch systeem is echter erg moeilijk om te regelen door de vertragingen in het 
pneumatisch systeem en de stijfheid van de lucht in de leidingen, hierdoor zal de 
hoogtenauwkeurigheid een probleem kunnen zijn. 
Verder bevatten de onderdelen van een pneumatisch systeem, zoals de actuator en regelkleppen, 
ferromagnetische materialen. 
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Ten slotte produceert een pneumatisch systeem erg veel geluid. Dit komt door de 
gecomprimeerde lucht die men op een aantal plaatsen laat ontsnappen. Doordat men deze lucht 
door kleine openingen laat stromen zal er een hoge fluittoon geproduceerd worden. 

Elektrisch: 
Bij dit laatste principe is er ook zowel een lineaire actuator als een roterende actuator mogelijk. 
Bij een lineaire actuator moet men denken aan een lineaire motor. Een lineaire motor wordt 
echter als directe aandrijving gebruikt en dat betekent in dit geval hoge krachten. Om met een 
lineaire motor deze hoge krachten op te wekken zijn relatief grote magneten en spoelen nodig. 
Dit is echter niet gewenst in deze toepassing. 
De rotorende actuator is een elektromotor. Ook de elektromotor bevat magneten en spoelen, de 
afmetingen hiervan kunnen echter klein zijn als er een grote overbrenging wordt gebruikt. 
Aandrijvingen met elektromotoren zijn makkelijk en nauwkeurig te regelen en het is bovendien 
bekende technologie. 
De energieopslag is relatief makkelijk, deze kan namelijk in batterijen worden opgeslagen. 
Verder is er elektriciteit beschikbaar aan het systeem. 

7 .2 Bestaande verticale aandrijving 

Voor het aandrijven van de bestaande verticale module is gekozen voor een elektromotor met 
een hoogrendement schroefspindel, zie "Fast Trak, Functional Model Vertical Module, Design 
Report" [3] . Er is gekozen voor een schroefspindel vanwege de compacte bouw, het hoge 
rendement, de hoge stijfheid en het hoge draagvermogen. Voor deze oplossing is gekozen 
ondanks de magnetische onderdelen, zoals in de motor en de spindel. De totale massa van het 
magnetisch materiaal in deze aandrijving is 500 gram, namelijk 175 gram van de motor en 325 
gram van de spindel met moer. Het bouwvolume van de elektromotor is, met het oog op 
magnetische materialen, zo veel mogelijk beperkt, door gebruik te maken van een grote 
overbrenging. In figuur 7 .1 is een tekening van deze aandrijving te zien. 
De motor drijft via een tandwieloverbrenging de spindel aan. 
Deze spindel is aan de bovenzijde gelagerd via een 
hoekcontact lager. Aan de onderzijde is de spindel alleen 
radiaal gelagerd, waardoor deze axiaal kan verschuiven. De 
spindel is dus altijd op trek belast, waardoor de diameter 
beperkt kan blijven. De kracht op de spindel wordt via het 
hoekcontact lager overgedragen naar een remmechanisme. In 
dit remmechanisme wordt de kracht op de spindel via een 
overbrenging gebruikt om druk uit te oefenen op een 
remschijf. De wrijving door de remschijf hoeft alleen bij de 
dalende beweging te worden overwonnen, omdat de schijf 
alleen in deze rotatierichting meedraait. 
De moer is voorzien van een cardanische koppeling welke met 
koppelstangen verbonden is met een volgende cardanische 
koppeling aan de horizontale module. Kleine bewegingen in 
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het horizontale vlak van de horizontale module ten opzichte Figuur l.l: tekening van spindel-
van de basis resulteren slechts in een kleine scheefstand van de aandrijving van Pleiades-trolley 
koppelstangen tussen de cardanische ophangingen zonder dat 
de moer een moment op de spindel uitoefent. 
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De grote overbrenging bestaat uit twee stappen. De eerste is van de motor via een 
tandwieloverbrenging naar de spindel. De tweede is van de rotatie van de spindel naar een 
translatie van de moer. 

7 .3 Conceptkeuze 

Keuze van aandrijfprincipe: 
Van de drie aandrijfprincipes lijkt de elektrisch aandrijving de meest interessante oplossing, met 
betrekking tot de regelbaarheid, geluidsproductie en geschiktheid in klinische omgeving. Dit 
principe is ook verkozen boven de andere bij de ontwikkeling van de huidige verticale 
aandrijving van de Fast Trak-trolley. Hierdoor is er met dit principe al ervaring, waardoor de 
reeds bestaande kennis gebruikt kan worden voor de verticale aandrijving van de nieuwe 
module. Belangrijk bij de verticale aandrijving blijft het beperken van de hoeveelheid 
magnetisch materiaal. 

Keuze van mechanisme voor omzetting van rotatie naar translatie: 
Er wordt dus gekozen voor een aandrijving met een elektromotor. De rotatie van de motor moet 
worden omgezet in een translatie. Zoals in de vorige paragraaf is uitgelegd, wordt dat nu gedaan 
met een schroefspindel. Door de grote overbrengverhouding bij deze aandrijving kan de motor 
klein blijven. 
Een andere mogelijkheid om de rotatie om te zetten in een translatie is door een tandheugel met 
tandwiel. Hierbij wordt het tandwiel aangedreven door de motor en het tandwiel drijft op zijn 
beurt weer de heugel aan. Bij dit concept beweegt ofwel het tandwiel met motor zich langs de 
stationaire tandheugel ofwel de tandheugel zich langs de stationaire motor met tandwiel. 
De laatste mogelijkheid is een tandriem of ketting gebruiken voor het maken van de translatie. 
Hierbij wordt een pully of tandwiel aangedreven door de elektromotor. Het gedeelte van de riem 
of ketting, dat een lineaire beweging uitvoert, kan worden gebruikt voor de translatie. 

Bij deze laatste twee mogelijkheden is het niet mogelijk de overbrenging in twee stappen te 
realiseren. Er is namelijk alleen de mogelijkheid een overbrenging aan te brengen tussen de as 
van de motor en het aangedreven wiel, deze overbrenging is roterend naar roterend. Bij een 
schroefspindel is er bovendien nog een overbrenging bij de overgang van roterend naar 
translerend, namelijk de spoed van de spindel. 
Er wordt dus voor gekozen om het spindelmechanisme van de huidige verticale aandrijving als 
basis te nemen voor de nieuwe aandrijving. Hierdoor kan reeds verworven kennis hergebruikt 
worden. Bovendien is het misschien mogelijk bepaalde onderdelen te hergebruiken. Er moet 
echter worden opgemerkt dat het niet duidelijk is of de hoeveelheid magnetisch materiaal laag 
genoeg is voor plaatsing dicht bij de magneet. 

Keuze van concept: 
Door de keuze om de aandrijving met spindel te hergebruiken, blijven concept 2, 3 en 4 van 
paragraaf 6.2 over. Concept 4 kan echter als een vereenvoudiging van concept 3 worden gezien. 
Voor concept 4 zijn minder onderdelen nodig, namelijk één wiel minder en geen spanrollen. 
Hierdoor blijven er dus twee concepten over. Het voordeel, dat concept 4 heeft ten opzichte van 
concept 1, is dat de elektromotor niet meebeweegt. Een magnetisch onderdeel dat beweegt in het 
magneetveld, betekent namelijk een verstoring van het veld. Het is op dit moment onduidelijk of 
mogelijk is om de bestaande aandrijving zonder meer dichter bij de magneet te plaatsen. 
Wanneer de precieze plaatsing van de verticale aandrijving bekend is, moet worden onderzocht 
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of de massa van het magnetisch materiaal in de aandrijving (500 gram) toegestaan is op die 
afstand. ~ 

In figuur 7 .2 is een model te zien van concept 2 
uit paragraaf 6.2. Bij dit model is gebruik 
gemaakt van het principe van de bestaande 
spindelaandrijving. Hiervan zijn er twee in serie 
geschakeld, waardoor er bij een kleinere 
bouwhoogte een grotere slag gehaald kan 
worden. In dit model is te zien dat er een 
geleiding van de bewegende spindelunit nodig is 
om te voorkomen dat deze een moment uitoefent 
op de andere spindel. Men zou, bij een 
telescopische geleiding, de aandrijving kunnen 
koppelen aan de verticale geleiding van de tafel. 
Dit betekent dat er aan elke telescooptrap een 
spindelunit gekoppeld wordt en dus elke trap 
apart wordt aangedreven. 
Nogmaals wordt opgemerkt dat bij dit model de 
aandrijving meebeweegt. Bovendien bestaat de 
spindel en moer ook uit magnetisch materiaal, 
dat beweegt in het magneetveld. Bovendien er 
bij dit model voor elke spindel een motor nodig. 

In figuur 7.3 is een model te zien van concept 4 
Figuur 7.2: model van spindels in serieschakeling 

uit paragraaf 6.2. Bij dit model 
is ook het principe van de 
huidige spindelaandrijving te 
zien. Deze spindel zorgt voor 
de translatie van een unit met 
katrollen. Over deze katrollen 
loopt een band of kabel welke 
aan de ene zijde aan de basis is 
bevestigd en met de andere 
zijde aan de horizontale 
module. Bij omhoog bewegen 
zal het gedeelte band of kabel 
tussen de basis en het katrol 
langer worden en daardoor het 
gedeelte tussen horizontale 
module en het katrol evenredig 
korter. Hierdoor wordt de slag 
van de spindelunit verdubbeld. 
De unit met de katrollen heeft 
ook een verticale geleiding 

Figuur 7.3: model van spinde/aandrijving 
met kabe/katrollen voor s/agverdubbeling 

nodig, welke eventueel kan bestaan uit de verticale tafelgeleiding. Voor dit concept zal de 
minimale buigradius van de band of kabel bepalend zijn voor de afmetingen van de aandrijving. 
Bij dit model is de motor en de spindelunit aan de basis bevestigd en staan deze dus stil. Ook is 
er slechts één motor nodig om het geheel aan te drijven. 
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8. Analyse van de geleidingsconcepten 

8.1 Stangenmechanismen 

Zoals in hoofdstuk 6 is aangegeven wordt de verticale geleiding in zowel de patiëntentafel van 
de lntera-familie als in de FastTrak wordt gedaan met een schaarmechanisme. Dit 
schaarmechanisme is te zien in figuur 8.1. In de figuur is te zien dat het mechanisme dubbel is 
uitgevoerd. Er zijn dwarsverbindingen aangebracht tussen de schaardelen om de stijtbeid in y
richting te vergroten. 
Theoretisch gezien zou de lengte van 
de verticale slag gelijk kunnen zijn aan 
de lengte van de stangen, namelijk 
vanuit volledig horizontale positie van 
de stangen naar volledig verticale 
positie. In de praktijk is dit echter niet 
mogelijk, de onderdelen hebben 
namelijk bepaalde afmetingen nodig 
om aan sterkte- en stijtbeideisen te 
voldoen. Hierdoor zal het vrijwel 
onmogelijk zijn om de tafel zover te 
laten zakken dat de stangen 
horizontaal liggen of verticaal staan. 
Daar komt nog eens bij dat de 
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Figuur 8.1: schaarmechanisme van de 
FastTrak trolley 

kantelstijtbeid van het mechanisme afneemt naarmate de stangen verticaler staan. In de uiterste 
stand liggen de scharnierpunten zelfs op één lijn, waardoor het een statisch onbepaald 
vierstangenmechanisme wordt. 
Bij het huidige schaarmechanisme is de stanglengte, de hartafstand van de scharnieren, 700 mm. 
De werkelijke bouwlengte van de schaardelen is 775 mm. De slag, die hier nu mee gemaakt 
wordt, is 310 mm. Er is dus een grote stanglengte, dus bouwvolume, nodig om een grote slag te 
halen. Maar omdat de module compacter dient te worden, is het geen oplossing om door het 
vergroten van de stanglengte een grótere slag te bereiken. 

Een ander stangenmechanisme is een parallellogram, zie figuur 8.2. Dit mechanisme heeft vier 
vaste scharnierpunten, wat ten goede komt aan de 
stijtbeid. Om echter een grote slag te maken, moet 
net als bij een schaarmechanisme de stanglengte 
groot zijn. Dit resulteert weer in een nagenoeg even 
groot bouwvolume. Bovendien voert een 
parallellogram (atbankelijk van de uitvoering) een 
boogbeweging uit, hierdoor maakt deze geleiding 
naast een verticale slag ook een horizontale slag. Dit 
kan in sommige gevallen een probleem zijn. 

Figuur 8.2: schematische weergave 
van een parallellogrammechanisme 

Een mogelijke oplossing voor het vergroten van de slag, is het op elkaar stapelen van 
stangenmechanismen. Door een aantal mechanismen, met kortere stangen, aan elkaar te 
koppelen, kan er toch een grotere slag worden gehaald. Men zou voor de nieuwe stanglengte, 
uitgaande van het huidige schaarmechanisme met een stanglengte van 700 mm, een 
reductiefactor van minimaal 2 willen. Bovendien zou men de huidige slag minimaal een factor 
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1,5 keer zo groot willen. Dit houdt in dat er drie schaarmechanismen, met de halve stanglengte, 
op elkaar gestapeld moeten worden om aan die eisen te voldoen. Hierbij is aangenomen dat het 
constructief mogelijk is om met de halve stanglengte ook de halve slag van het bestaande 
schaarmechanisme te halen. Dit betekent dat de hoek tussen de stangen voor een verkleind 
mechanisme hetzelfde bereik moet hebben als bij het bestaande mechanisme. 
In appendix I is een schatting gedaan over de krachten en momenten, die optreden bij een 
verkleind mechanisme (halve stanglengte) aan de magneetzijde. Hieruit blijkt dat de krachten op 
het schaarmechanisme meer dan 3,5 keer groter worden. Door de halvering van de stanglengte 
en het toenemen van de krachten, zullen de buigende momenten op de schaardelen meer dan 
1, 7 5 keer groter. 

Tabel 8.1: verandering van krachten en momenten bij halvering 
h h. 1. td · ·ct van se aarmec amsme en verp aatstnj!; naar ta e mtem e 

Verandering 
t.o.v. Pleiades 

Krachten op scharnierpunten 3,52 
Bui2end moment op schaardelen 1,76 

Dit betekent dat de lageringen in de scharnierpunten vergroot moeten worden om deze grotere 
krachten aan te kunnen. Bovendien moeten de schaardelen worden aangepast, in dikte of 
breedte, om de spanningen ten gevolge van het grotere buigende moment te kunnen verdragen. 
Dit betekent dat het mechanisme niet zomaar verkleind kan worden. Door het vergroten van 
zowel schaardelen als de lageringen zal het niet meer mogelijk zijn hetzelfde bereik te halen 
voor de hoek tussen de stangen. Hierdoor zal de slag minder dan de helft worden en zal de 
bouwhoogte van het mechanisme zeker niet halveren. De huidige minimale bouwhoogte is 
ongeveer 250 mm zoals in figuur 8.3 is te zien. Gezien de beschikbare bouwhoogte uit paragraaf 

Figuur 8.3: afmetingen van bestaand schaarmechanisme 

4.3 en het feit dat er minimaal 3 mechanismen gestapeld dienen te worden, zal de bouwhoogte 
per mechanisme kleiner dan de helft moeten worden om te voldoen. Het stapelen van 
mechanismen op deze manier is dus geen oplossing. 
Een oplossing voor het probleem van de bouwhoogte zou kunnen zijn om de stangen van het 
mechanisme niet op elkaar te laten vallen maar langs elkaar. Dit zou echter beteken dat de 
verstijvingsmaatregelen tussen de schaardelen, zoals te zien in figuur 8.1, zouden moeten 
verdwijnen. Dit wordt echter als een onacceptabele oplossing gezien, omdat daardoor de 
stijfheid in y-richting van de geleiding te gering is. 
Bovendien is er bij deze beschouwing gerekend met een reductiefactor 2, hiermee komt de 
benodigde lengte voor de geleiding in x-richting rond 400 mm. In de specificaties van paragraaf 
3.5 wordt echter een lengte kleiner dan 200 mm gewenst. Dit betekent dus een reductiefactor 4 
op het bestaande schaarmechanisme. Gezien de huidige afmetingen van de scharnierpunten en 
schaardelen is het niet mogelijk het schaarmechanisme zoveel te verkleinen. 
Bij het stapelen van parallellogrammechanismen kunnen dezelfde soort problemen worden 
verwacht. Ook hier zullen verstijvingen tussen de stangen nodig zijn voor een acceptabele 
laterale stijfheid. Bovendien zullen ook hier de krachten op de scharnierpunten en stangen groot 
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zijn, waardoor de benodigde bouwgrootte voor deze onderdelen een belemmering zal zijn voor 
de compacte bouw. 

8.2 Telescopische profielgeleidingen van Magnetic 

In paragraaf 6.1 is al kort beschreven hoe de module eruit ziet. Het feit dat deze commercieel 
verkrijgbaar is en relatief eenvoudig is qua opbouw maakt dit een interessant ontwerp. Uit de 
specificaties blijkt echter dat het maximale buigend moment, wat deze module kan weerstaan, 
ongeveer 3000 Nm is. Uit paragraaf 4.2 blijkt dat de verticale module bestand moet zijn tegen 
een buigend moment van 8500 Nm. Deze geringe belastbaarheid is te wijten aan de 
kogelomloop profielgeleidingen die bij dit product zijn toegepast. Het toepassen van 
rollenomloop profielgeleidingen zou een oplossing kunnen bieden. 
Verder blijkt dat voor de benodigde slag van 500 mm een bouwhoogte van 426 mm nodig is. 
Deze bouwhoogte is te groot dus zullen er hiervoor aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld het 
toevoegen van extra trappen. Ten slotte zijn de profielgeleidingen en de aandrijving, die in dit 
concept gebruikt worden, ferromagnetisch. Een belangrijk punt is dus of het mogelijk is het 
geheel amagnetisch te maken of de hoeveelheid magnetisch materiaal te beperken. Uit analyses 
over de belastbaarheid van geleidingen zal moeten blijken of dit concept haalbaar is. 

8.3 Kettingvormige geleidingsbalk 

Om aan de eisen ten aanzien van slag en opstaphoogte te kunnen voldoen, is het nodig dat de 
afmeting van de geleiding in hoogte kan veranderen. Bij het concept van de vorige paragraaf 
zijn daarom meerdere geleidingsbalken in serie met elkaar verbonden. Hierdoor is er echter voor 
elke geleidingsbalk een geleidingswagen nodig waarvan de lengte een verkorting van de slag 
betekent. De slag van één trap is namelijk de lengte van de balk minus de lengte van de 
geleidingswagen. Daarom is het idee ontstaan om gebruik te maken van één geleidingswagen en 
één balk die in lengte kan veranderen. 
Daarom is bij dit concept de geleidingsbalk uitgevoerd als een soort schakelketting. De balken 
van de profielgeleiding zijn gemonteerd aan een buigstijfbalkprofiel, zie figuur 8.4. Dit profiel 
met geleidingsbalk is in stukken gedeeld. Deze 

Figuur 8.4: schakel van kettingbalk 

stukken zijn met scharnierpunten aan elkaar 
verbonden en vormen zo een schakelketting. Deze 
ketting scharniert in laterale richting (y-richting) en 
is buigstijf in de richting van het grootste moment, 
namelijk het moment om de y-as. In giguur 8.5 is 
dit te zien. De balk wordt geleid door de 
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bijbehorende geleidingswagen. Bij het omhoog bewegen van de tafel zullen de schakels één 
voor één in lijn komen te liggen, waardoor er een lange 
geleidingsbalk ontstaat, zie figuur 8.5. 
De geleiding wordt dubbel uitgevoerd, zodat de krachten 
verdeeld worden over twee geleidingswagens. De 
uitstekende assen van de schakels worden tijdens het 
scharnieren van de balk geleid, zodat de schakels op het 
goede moment in de juiste positie staan, zie figuur 8.6. 
In de figuur 8.7 is grof weergegeven op welke manier de 
constructie in de tafel zou passen. De kettingbalken zijn 
gekoppeld aan de profielbalken van de horizontale module 
(profiel 2 uit appendix B). Verder zijn de geleidingswagens 
en de geleiders van de ketting bevestigd aan de basis. Figuur 8. 6: dubbele kettingbalk met 

geleiding van schakels 
Om een indicatie te krijgen van de bouwgrootte van dit 
concept is bij het maken van het CAD-model 
gebruik gemaakt van gegevens over 
profielgeleidingen van INA. De belastbaarheid van 
de gebruikte geleidingen is voldoende voor het 
opnemen van het buigend moment. Verder zijn er 
een aantal eenvoudige sterkteberekeningen 
uitgevoerd om de benodigde afmetingen van de 
overige onderdelen af te schatten. De uiteindelijk 
afmetingen van het model zijn, lengte (x) is 330 
mm, breedte (y) is 640 mm en hoogte (z) is 410 
mm. Uit deze eerste schatting van de bouwgrootte 
blijkt dat deze te groot zal zijn bij dit concept. 

Figuur 8. 7: profielen van horizontale 
module bevestigd aan de ketting 

Verder zijn de geleidingsbalken van de profielgeleidingen in stukken gedeeld. Dit geeft mogelijk 
problemen met optredende spanningen, wanneer de geleidingswagen deze overgangen passeert. 
Uit de catalogus van INA blijkt dat er een hoge nauwkeurigheid vereist is bij deze overgangen. 
Het zal echter vrijwel onmogelijk zijn om onder de hoge belasting op de geleiding deze 
nauwkeurigheid te halen. Enige speling of vervorming in de scharnierpunten van de kettingbalk 
zal direct leiden tot scheefstand van de geleidingsbalken ten opzichte van elkaar. 
Zoals al is aangegeven in paragraaf 6.1 zal de laterale stijfheid van dit concept gering zijn. Om 
dit te verbeteren zal er waarschijnlijk een derde geleiding in laterale richting moeten worden 
toegevoegd, dit betekent een verdere toename van de bouwgrootte. 
Ten slotte is er bij dit concept gebruik gemaakt van commercieel verkrijgbare geleidingen, 
welke zijn gemaakt van ferromagnetisch materiaal. Net als bij het vorige concept moet nog 
blijken of deze in amagnetisch gemaakt kunnen worden. 
Dit concept is niet geschikt als verticale module van de patiëntentafel. Het principe kan echter 
interessant zijn voor andere toepassingen. 

8.4 Telescopische spindel 

Dit concept combineert de aandrijving met de geleiding, zie paragraaf 6.1. Bij dit concept is het 
de bedoeling dat de looprollen en de spiraalvormige loopvlakken voornamelijk de belasting in 
axiale richting dragen, dus het gewicht van de horizontale module plus het patiëntengewicht. De 
krachten resulterend uit het buigend moment moeten worden opgevangen met een lagering in 
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radiale richting. Omdat de middelste cilinder een spiraalvormige loopvlak op beide mantels 
heeft, zal het moeilijk zijn om tussen de cilinders een goede radiale lagering aan te brengen. 
De axiale lagering zal zich waarschijnlijk in de looprollen bevinden, hierbij wordt gedacht aan 
een kogel- of rollenlager waarvan de buitenmantel geschikt is voor gebruik als loopvlak. De 
kracht in axiale richting is ongeveer 3500 N. In het ongunstigste geval wordt deze belasting door 
één looprol gedragen. Uitgaande van commercieel verkrijgbare (ferromagnetische) looprollen, 
hebben deze een minimale diameter van 16 mm en een breedte van 11 mm. Het toepassen van 
een amagnetische looprol, indien mogelijk, zal een toename van de afmetingen betekenen. Bij 
toename van de rolafmetingen zal ook de afmetingen van de spiraalvormige loopvlakken 
toenemen. 
Ook zal er bij dit concept een aparte voorziening moeten worden getroffen om te voorkomen dat 
de binnenste cilinder en de buitenste cilinder ten opzichte van elkaar roteren om de verticale as. 
Of dit concept een mogelijke oplossing biedt voor de opdracht hangt af van de maakbaarheid 
van de loopvlakken, de bevestiging van de looprollen en de radiale lagering. Met name de 
radiale lagering zal een belangrijke factor zijn. Wanneer het mogelijk blijkt een geschikte 
lagering voor het concept van de telescopische cilinders uit paragraaf 6.1 te ontwerpen, kan 
worden bekeken of deze toegepast kan worden bij dit concept. 

8.5 Telescopische cilinders of kokers 

Deze concepten is bestaan uit in elkaar passende cilinders of kokers met tussen de cilinders of 
kokers een lagering. Met deze concepten kan relatief eenvoudig een lage opstaphoogte en grote 
slag worden gehaald, omdat de geleiding uit meerdere korte trappen kan bestaan. Voor de axiale 
geleiding zijn verschillende lageringen mogelijk. 
Een voordeel van cilinders is dat ze relatief eenvoudig en nauwkeurig zijn te maken, bovendien 
zijn er veel cilinders commercieel verkrijgbaar. Bij een concept met cilinders moet echter de 
rotatie om de verticale as worden geblokkeerd. 
Een koker is moeilijker met hoge nauwkeurigheid te maken dan een cilinder. Er moet bij een 
concept met kokers goed worden gelet op de bepaaldheid van de geleiding. Bovendien zal er een 
voorziening nodig zijn om de voorspanning van de lagering in te stellen. 
Het lijkt met het oog op maakbaarheid en complexiteit dus het meest interessant om eerst naar 
een cilindrische telescoop te kijken. Daarvoor zal eerst worden gekeken naar verschillende 
lageringen. 

8.6 Conclusies en conceptkeuze 

• De telescopische cilinders lijken in deze eerste analyse de beste oplossing. Een analyse van 
de lagering moet uitwijzen of dit concept toepasbaar is. 

• De telescopische kokers zijn moeilijker te maken, maar lijken na de cilinders de meest 
geschikte oplossing. 

• De telescopische spindel kan alleen worden toegepast wanneer de lagering van de 
telescopische cilinders gerealiseerd kan worden. 

• De kettingvormige geleidingsbalk zal te groot worden. Verder zal het opdelen van de 
geleidingsbalk leiden tot problemen in uitlijning en spanningsconcentraties 

• De telescopische profielgeleidingen kunnen alleen worden toegepast als de geleiding 
amagnetisch kan worden gemaakt zonder grote toename in bouwvolume 

• Verkleinen en stapelen van schaarmechanismen leidt tot toename van de belastingen op de 
geleiding. Het zal daarom niet mogelijk zijn dit binnen het bouwvolume te realiseren. 
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Er wordt voor gekozen de haalbaarheid van het concept met telescopische cilinders verder te 
onderzoeken. Voor dit concept zal daarom eerst de lagering worden geanalyseerd. In figuur 8.8 
is een schematische tekening van dit concept te zien. 

Lagering Cilinders 

Figuur 8.8: schematische weergave van een tafel met telescopische cilinders met 
een uitvergroting van de lagering 
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9. Analyse van lageringsconcepten 

9.1 Definitie van de lagering 

De lagering van de verticale geleiding is bedoeld voor het soepel laten verlopen van de verticale 
beweging. Daarbij moet de lagering de krachten opnemen die ontstaan door de belastingen op de 
patiëntentafel. Hiervoor worden in dit hoofdstuk een aantal lageringsprincipes geanalyseerd op 
hun toepasbaarheid. In figuur 9.1 worden een aantal begrippen van de lagering gedefinieerd. 
Bovendien wordt met de figuur duidelijk gemaakt hoe de belasting op de tafel zich vertaalt in 
een lagerbelasting. 

Buigend moment on 
Reactiekracht 1 
in lagering -"'----

Reactiekracht 2 
in lagering .-,r---

Lagerhoogte 

Figuur 9.1: definitie van de lagering en de optredend belasting 

Belasting 
op tafel 

Door een belasting op een willekeurige plaats op de tafel ontstaat een buigend moment op de 
geleiding. Dit buigend moment wekt in de lagering reactiekrachten op. In de figuur is dit 
aangegeven met twee tegengestelde reactiekrachten. De grootte van de reactiekrachten wordt 
bepaald door de grootte van het buigend moment en de hoogte van de lagering. Deze 
lagerhoogte is namelijk de momentarm van de ene reactiekracht tot de andere reactiekracht. In 
deze figuur zou dus de grootte van de reactiekrachten kunnen worden berekend door het buigend 
moment te delen door de lagerhoogte. Dit principe is de basis van de volgende analyses. 

9.2 Glijlager 

Uit de analyse van hoofdstuk 5 is gebleken dat glijlagers een groot draagvermogen kunnen 
hebben bij een relatief klein bouwvolume. Een geleiding op basis van glijlagers is daarom een 
interessante oplossing. 

Glijlagers danken de grote draaggetallen aan het feit dat de belasting meestal verdeeld is over 
een groot oppervlak in vergelijking tot een lagering met wentellichamen. Hierdoor is de 
optredende contactspanning bij glijlagers lager dan een lagering met wentellichamen. De 
toelaatbare spanning van het lagermateriaal bepaalt dus grotendeels de benodigde bouwgrootte. 
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Glijdende contacten hebben echter een relatief hoge wrijvingscoëfficiënt. Deze 
wrijvingscoëfficiënt afhankelijk van de soort smering, lagermateriaal, smeermiddel, vervuiling 
en glijsnelheid. In figuur 9.2 is de kromme van Stribeck te zien, welke een relatie laat zien 
tussen wrijvingscoëfficiënt, glijsnelheid en optredende smering. 

t 
µ 

Grens- : Gemengde : HD v-. 
smering ! smering l smering 

Figuur 9.2: Stribeck-kromme 

Hieruit kan worden opgemaakt dat de statische wrijvingscoëfficiënt (geen beweging van 
loopvlakken) hoog is, omdat er op dat moment volledig contact is tussen de loopvlakken is. 
Naarmate de glijsnelheid oploopt zal er druk worden opgebouwd door in het smeermiddel tussen 
de loopvlakken, hierdoor is er steeds minder vaste stof contact tussen de loopvlakken, de 
wrijvingscoëfficiënt zal hierdoor dalen. Als de glijsnelheid voldoende hoog is en de 
lagergeometrie geschikt is, kan er zelfs volledige scheiding van de loopvlakken optreden. 
Bij de lagering van de verticale module zal telkens uit stilstand moeten worden bewogen. Onder 
de hoge belasting van de geleiding zal er nauwelijks smeermiddel meer aanwezig zijn tussen de 
loopvlakken, hierdoor zal de wrijvingscoëfficiënt hoog zijn. Tijdens de beweging zal de 
wrijvingscoëfficiënt wat afnemen, maar er zal nooit volledige scheiding van de loopvlakken 
optreden. 
Door de relatief hoge wrijvingscoëfficiënt en de momentbelasting op de lagering kan deze 
geleiding gaan schranken. Daarom wordt ten aanzien van schranken geanalyseerd of het 
mogelijk is een lagering voor de telescopische geleiding te maken met glijlagers. 

In de nevenstaande figuur is een schets te zien van 
de belastingssituatie, zoals die zich voor zou doen 
bij de geleiding van een patiëntentafel. De lagering 
zal enige speling bezitten om beweging mogelijk te 
maken. Hierdoor zal het geheel kantelen in de 
lagering, waardoor deze gaat dragen bij de punten 
A en B. Onder invloed de krachten F 1 en F2 zullen 
de wrijvingskrachten Fw1 en Fw2 optreden, 
tegengesteld aan kracht Fz. Schranken treedt op als 
de kracht Fz niet meer in staat is de wrijving te 
overwinnen. 
In appendix J wordt in formulevorm af geleid 
wanneer schranken zal optreden. 
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Figuur 9.3: schematische weergave van 
glijlagering met momentbelasting 
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Om schranken te voorkomen moet gelden: 

(9.1) 

In het geval van twee krachten in verticale richting met verschillende momentarmen, wordt 
schranken voorkomen als geldt: 

H > 2 · µ( Fz1 · L + Fz2 · L J 
L F xl F x2 

z z 

(9.2) 

Deze formule laat dus zien dat de momentarmen een 
weegfactor krijgen, deze is afbankelijk van de bijdrage van de 
bijbehorende kracht op de totale kracht in z-richting. 

< 
Lx2 

Figuur 9.4: twee 
excentrische krachten 

Fzt 

Zoals in het begin van deze paragraaf is duidelijk gemaakt, zijn er verschillen in de 
wrijvingscoëfficiënt van glijlagers. Deze hangt onder andere af van de smering en het materiaal 
waar het lager van gemaakt is. Over het algemeen liggen de waardes van de wrijvingscoëfficiënt 
tussen 0,02 en 0,25. Bij een dynamische situatie zal de smering goed zijn, waardoor de waarde 
van de wrijvingscoëfficiënt richting 0,02 zal gaan (afbankelijk van het lagermateriaal). In de 
statische situatie zal de smering onvolledig zijn waardoor de wrijvingscoëfficiënt hoog zal zijn. 
In de volgende tabel is voor twee situaties, waarin de tafel moet kunnen bewegen, de minimaal 
benodigde hoogte voor de lagering (HL) gegeven, waarmee schranken wordt voorkomen. 

T b 19 1 b od' d I h a e en 1g, e ager oogte om se an en te voor omen hr k k 

µ--0,02 µ--0,25 
Dynamisch Statisch 

Tafel zonder patiënt F z = 1000 N en Lx = 1150 mm 46mm 575mm 
Patiënt liggend met hoofd aan vrije uiteinde volgens 64mm 795mm 
belastingsgeval 8: F zI = 2500 N en Lx1 = 1767 mm, 
F z2 = 1000 N en Lx2 = 1150 mm. 
(Lx1=2300 -l/3·1600) 

Hieruit blijkt dat de benodigde lagerhoogte, om bij statische wrijving schranken te voorkomen, 
veel groter is dan de beschikbare bouwhoogte voor de geleiding. Gezien de beschikbare 
bouwhoogte zal de streefwaarde voor de lagerhoogte 100 mm of minder zijn. Met behulp van 
formule 9.2 wordt berekend welke waarde de wrijvingscoëfficiënt hiervoor zou moeten hebben. 

(
2500 1000 ) 100>2·µ --·2150+-- •1150 ⇒ µ<0,027 
3500 3500 

(9.3) 

Dit blijkt met glijlagers alleen mogelijk als men de wrijvingscoëfficiënt rond de minimale 
waarde kan houden in elke belastingssituatie. Dit zou betekenen dat er zelfs in de statische 
situatie een goede smering moet zijn. Vanwege de hoge belasting zal dit echter niet mogelijk 
ZIJn. 

Conclusie: 
Hieruit moet dus geconcludeerd worden dat een glijlager geen geschikte lagering is voor de 
verticale geleiding. 
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9.3 Hydrodynamische of hydrostatische lagering 

Een mogelijkheid om de wrijvingscoëfficiënt te verlagen is door te zorgen voor een smeerfilm 
die de loopvlakken scheidt. Dit kan door het toepassen van hydrodynamische of hydrostatische 
smering. Bij hydrodynamische smering ligt de wrijvingscoëfficiënt ongeveer tussen 0,001 en 
0,01. Bij hydrostatische smering ligt deze waarde tussen 0,000001 en 0,001. 

Een volledig scheidende smeerfilm ontstaat doordrukopbouw tussen de loopvlakken. Bij 
hydrodynamische smering ontstaat deze drukopbouw wanneer er smeermiddel door een 
vernauwende spleet wordt geforceerd. 
Ten eerste is hiervoor een steeds nauwer wordende spleet tussen de loopvlakken nodig. 
Ten tweede moet er smeermiddel door deze spleet stromen. Deze stroming ontstaat door de 
relatieve beweging van de loopvlakken. Doordat het smeermiddel aan de wanden blijft 
'plakken', wordt dit door het bewegende loopvlak de spleet in getrokken. Wanneer de relatieve 
snelheid hoog genoeg is, zal de drukopbouw groot genoeg zijn om de loopvlakken onder 
belasting gescheiden te houden. De tweede vereiste is dus een relatief snelheidsverschil tussen 
de loopvlakken, snelheden groter dan 0,05 mis. 
De voor de aandrijving gespecificeerde verticale snelheid van 0,02 mis zou niet voldoende zijn 
voor een hydrodynamische smering. Ook is de verticale geleiding niet constant in beweging, 
hierdoor zal in rust onder invloed van de belasting al het smeermiddel tussen de loopvlakken uit 
worden geperst. 
Bovendien moet de geleiding in twee richtingen kunnen bewegen. De spleet zal zich echter 
slechts in één bewegingsrichting vernauwen en in de andere richting verwijden, waardoor de 
loopvlakken juist tegen elkaar aan worden gezogen. 
Ten slotte is olie, vanwege zijn hoge viscositeit, het meest geschikte smeermiddel voor een 
hoogbelastbare hydrodynamische smering. Het gebruik van olie in de klinische omgeving blijft 
echter een ongewenste optie. 

Bij hydrostatische smering wordt er smeermiddel tussen de loopvlakken gepompt. Het 
smeermiddel wordt in kamers in het loopvlak gepompt, waarna het door een nauwe spleet tussen 
de loopvlakken weg kan stromen. De druk om de loopvlakken te scheiden wordt dus geleverd 
door een pomp. Ook bij dit principe is olie het meest geschikte smeermiddel. Daar komt nog 
eens bij dat er een aparte pomp nodig is die constant voor druk moet zorgen. 

Conclusie: 
Er kan worden geconcludeerd dat beide lageringsprincipes niet geschikt zijn voor toepassing in 
de verticale geleiding. 

9.4 Conceptkeuze: lagering met wentellichamen 

Een lagering op basis van wentellichamen is een veel gebruikte oplossing. Omdat bij dit principe 
van lagering de contacten grotendeels rollend zijn, is de wrijvingscoëfficiënt gering, namelijk 
tussen 0,01 en 0,001 voor normale toepassingen. 
In de lagerindustrie zijn veel leveranciers die geleidingen op basis van wentellichamen 
produceren. Een voorbeeld van zo'n leverancier is INA. Productinformatie van deze leverancier 
is ook gebruikt in hoofdstuk 5. In de productcatalogi van INA staan bijvoorbeeld rollenomloop 
profielgeleidingen die geschikt zijn voor momentbelastingen tot 24000 Nm. Verder blijkt uit 
gegevens van hoofdstuk 5 dat een lagering met cilindrische wentellichamen over het algemeen 
een grotere belasting kan dragen dan een vergelijkbare lagering met kogels. Een lagering met 
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rollen zou dus een oplossing kunnen bieden voor de verticale geleiding van de patiëntentaf el. 
Zoals eerder al vernoemd zijn deze geleidingen echter geheel of gedeeltelijk gemaakt van 
ferromagnetisch materiaal. Er moet dus worden onderzocht of het mogelijk is een geleiding te 
maken met amagnetische materialen. 
Bij het ontwerpen van een geleiding met wentellichamen en het rekenen aan de belastbaarheid 
van de geleiding is kennis nodig over de optredende contactsituaties. De basis van deze kennis 
vormt de theorie van Hertz, welke beschrijft wat voor spanningen en vervormingen er in de 
contacten optreden. In het volgende hoofdstuk wordt daarom de benodigde kennis voor het 
verrichten van belastingsberekeningen aan lageringen met wentellichamen beschreven. 
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10. Theorie over een lagering met wentellichamen 

10.1 Contacttheorie van Hertz 

Voor het berekenen van het draagvermogen van een lagering met wentellichamen is de theorie 
van Hertz de basis. Deze theorie geeft relaties voor optredende contactspanningen tussen twee 
elastische contactlichamen, toenadering van deze lichamen en grootte van het contactoppervlak. 

Voor de geldigheid van de Hertze theorie moet aan de volgende aannames voldaan worden. 
• Het materiaal van de contactlichamen moet homogeen en isotroop zijn. Eigenlijk is dit voor 

metalen al niet helemaal waar, gezien metaal bestaat uit korrels met een willekeurige 
oriëntatie. De constante elasticiteitsmodulus is het gemiddelde gedrag van de vele korrels bij 
elkaar. 

• Het contactoppervlak moet vlak zijn. Dit is alleen het geval als de afmetingen van de 
hoofdassen van het contactoppervlak erg klein zijn ten opzichte van de kromtestralen van de 
contactlichamen. 

• In het contact mogen alleen normaalspanningen worden doorgegeven, geen schuifspanning. 
• De 0,2-rekgrens van het van het materiaal mag niet overschreden worden, de vervorming 

moet puur elastisch zijn. Bij lageringen wordt echter toch vaak enige plastische deformatie 
toegestaan. 

• De elastische deformatie mag niet worden beïnvloed door beperkte dikte van de 
oppervlakken. 

Ondanks dat lagers niet precies voldoen aan deze 
voorwaarden, blijkt uit "Bali and Roller hearings" [6] dat 
met behulp van metingen is gebleken dat de Hertze theorie 
met voldoende precisie de contactsituatie omschrijft bij 
statische belasting. In figuur 10.1 is te zien hoe de theorie 
overeenkomt met gemeten waarden. Hieruit blijkt dat tot 
contactspanningen van 5000 N/mm2 de theorie zeer goed 
overeenkomt met gemeten waarden. Spanningen groter 
dan 5000 N/mm2 komen in de lagerindustrie nauwelijks 
voor, t:i1'isch voor de meeste lageringen is 4000 tot 4200 
N/mm . 

In appendix K wordt de theorie van Hertz en de toepassing 
daarvan beschreven. 

10.2 Contactspanningen in een lagering 

Q/ 0~ (~J /rnm2 ) 

Figuur 10.1: vergelijking tussen 
spanningen berekent met de Hertze 
theorie en gemeten spanningen 

In de lagerindustrie wordt voor gehard kogellager staal (100 Cr6) volgens DIN ISO 76 de 
maximale statische belasting van een lager volgens DIN ISO 76 berekend, zie "Bali and Roller 
Bearings" [6]. Bij lageringen van dit soort staal is een kleine plastische deformatie in de 
contacten toegestaan. Deze deformatie mag niet resulteren in verhoogde geluidsproductie en niet 
tot een verkorting van de levensduur. Uit uitvoerige testen blijkt dat een plastische deformatie 
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toegestaan kan worden van 0,01 % van de diameter van het wentellichaam. De Hertze spanning 
waarbij dit optreedt hangt af van de contactsituatie: 
• 4200 N/mm2 voor kogellagers 
• 4000 N/mm2 voor rollenlagers 

Hoewel de 0,2%-rekgrens van kogellagerstaal niet eenduidig vast ligt, blijkt uit [productcatalogi 
van INA] en uit informatie van [www.tribologie.nl] dat hier een waarde van ongeveer 1850 tot 
1900 MPa voor wordt gehanteerd. Dit zou dus betekenen dat er bij deze contactspanning een 
sterke plastische vervorming optreedt in de contacten, wat echter niet het geval is. De werkelijke 
spanningen in het materiaal zullen dus lager zijn dan de berekende contactspanning met de 
theorie van Hertz. 

Daarom is met een FEM-analyse onderzocht wat de spanningen zijn die optreden in het 
materiaal. Deze analyse is beschreven in appendix L. 
Bij deze analyse is een cilinder van kogellagerstaal met een diameter van 10 mm en een lengte 
van 10 mm samengedrukt tussen twee blokken van kogellagerstaal. Dit is gedaan met een kracht 
die volgens de Hertze theorie (formule K.8 in appendix K) overeenkomt met een contactdruk 
van 4000 MPa. 
Van deze contactsituatie is de spanning in de verschillende hoofdrichtingen bekeken. Verder is 
met dit FEM-model de vergelijkspanning in het materiaal berekend volgens het Von Mises 
spanningscriterium. In figuur 10.2 is hiervan een plaatje te zien. 

Figuur 10. 2: Von Mises spanning. Links een totaaloverzicht en rechts een vergroting van het contact 

Uit deze figuur blijkt dat de vergelijkspanning ongeveer 2342 MPa is. Deze spanning is in 
vergelijking met de rekgrens van ongeveer 1900 MPa realistischer als het gaat om kleine 
plastische vervormingen in de contacten. 

De resultaten van deze FEM-analyse zijn in appendix L vergeleken met gegevens uit "Bali and 
Roller Bearings" [6]. Hieruit blijkt dat de resultaten van deze FEM-analyse goed overeenkomen 
met de gegevens uit de literatuur. 
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In deze literatuur staan ook drie theorieën over de spanningen die verantwoordelijk zijn voor 
vermoeiing in de contacten, namelijk: 
• De maximale schuifspanning 'tH 

• Het Von Mises spanningscriterium 
• De wisselende schuifspanning 'tyz 

Tot op heden is nog niet precies duidelijk welke van de drie er precies verantwoordelijk is voor 
vermoeiing. Volgens de informatie in "Bali and Roller Bearings" [6] blijkt dat uit tests is 
gebleken dat het Von Mises criterium dit vermoeiingsproces het best beschrijft. 
In figuur 10.3 en 10.4 is de equivalente spanningsverdeling (Von Mises) onder het oppervlak 
van een lijncontact te zien. De bovenste situatie is zonder wrijving aan het oppervlak (EHD 
smering) en de onderste situatie is met gemengde wrijving. 

xlb--
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z 
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10..___.,____ .........._ - ~----- ----..J. ___ __;_, ··•·· ,.;.., ... 

Figuur 10.3: Von Mises spanning bij een lijncontact wnder wrijving 
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Figuur 10.4: Van Mises spanning bij een lijncontact met wrijving 

In de figuren is te zien dat de maximale equivalente spanning onder het oppervlak optreedt. Dit 
komt overeen met figuur 10.2. Uit figuur 10.3 blijkt dat de werkelijke spanning bij een 
lijncontact zonder wrijving 0,557p0 bedraagt. De resultaten van de FEM-analyse komen uit op 
0,584p0.Verder is te zien dat in het geval van wrijving, zowel de equivalente spanning aan het 
oppervlak als de spanning daaronder toeneemt. Bovendien verschuift de plaats van maximale 
Von Mises spanning wat naar het oppervlak. 
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Conclusie: 
Op basis van de literatuur en de resultaten van de FEM-analyse zal het maximale statische 
draagvermogen van contacten worden bepaald met behulp van het Von Mises 
spanningscriterium. Dit betekent dat de werkelijke spanning in het materiaal 0,5570-Hz zal zijn. 

10.3 De momentbelasting op een lagering 

In deze paragraaf zal worden beschreven op welke manier wordt berekend wat de maximale 
momentbelasting is die door een lagering met lijncontacten kunnen worden opgenomen. 
Zoals in paragraaf 9.2 is uitgelegd, ontstaat er door de belasting van de patiëntentafel een 
buigend moment op de geleiding. Dit moment wekt in de lagering van de geleiding 
reactiekrachten op. De grootte van deze krachten wordt bepaald door de grootte van het moment 
en de hoogte van de lagering. Bij een lagering met wentellichamen zullen deze krachten zorgen 
voor contactspanningen tussen de wentellichamen en de loopvlakken van de geleiding. De Von 
Mises spanning die optreedt in het materiaal van de contactlichamen mag de rekgrens van het 
materiaal niet overschrijden. Deze eis bepaalt dus wat de afmetingen van de lagering zal moeten 
zijn om bestand te zijn tegen een bepaalde momentbelasting. 

Voor de berekeningen aan de momentbelasting van een lagering zijn de volgende aannames 
gedaan: 

• 
• 

• 

De belasting is een zuivere momentbelasting . 
De vervorming ten gevolge van buiging van 
geleidingslichamen (nummer 1 en 2 in figuur 10.6) is 
verwaarloosbaar ten opzichte van de indrukking van de 
Hertze contacten. Hierdoor kan worden gesteld dat de 
Hertze indrukking lineair verdeeld is over de hoogte van de 
lagerkooi, zoals weergegeven in figuur 10.6. 
Door de lineaire verdeling van de indrukking over de 
kooihoogte is ook de kracht is lineair verdeeld over de 
wentellichamen. 

Deze laatste aanname is gebaseerd op de volgende formule: 

Lagerkooi 
hoogte 

Figuur 10.6: verdeling van 
indrukking over de kooihoogte 

öz Z·F (1+1n(K·_!/J-1n( F JJ 
1000.---~-~-~-~--.--,----,.-, 

K·E · l 2 r E ·l·r r r 

Met behulp van deze formule is figuur 10. 7 gemaakt, 
welke het verband tussen kracht en indrukking van 
een lijncontact laat zien. In de figuur is te zien dat de 
Hertze indrukking voor een lijncontact vrijwel lineair 
verloopt met de kracht. Bij zeer kleine vervorming 
neemt de indrukking echter sneller toe dan lineair met 
de kracht. De afwijking die hierdoor veroorzaakt 
wordt zal echter zeer klein zijn, omdat de kleine 
indrukking alleen voor komt in het midden van de 
lagerkooi, de momentarm is hier klein waardoor de 
bijdrage aan het totale moment klein is. 
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De berekening van het maximale moment, wat de lagering aan kan, gebeurt als volgt: 
• Uitgaande van het Von Mises spanningscriterium wordt de maximaal toelaatbare Hertze 

contactspanning berekend voor het materiaal. Voor kogellagerstaal wordt bij een lijncontact 
een Hertze spanning van 4000 Mpa genomen, zoals in de vorige paragraaf is beschreven. 

• Met behulp van formule K.16 wordt berekend wat de maximale kracht op een wentellichaam 
met van bepaalde afmetingen mag zijn. 

• De krachtverdeling over de hoogte van de lagerkooi wordt vervolgens vastgelegd door een 
lineaire verdeling, maximaal aan de buitenkant en nul op de halve hoogte van de lagerkooi. 

• Voor elk wentellichaam wordt vervolgens het moment ten opzichte van het midden van de 
lagerkooi berekend en vervolgens worden deze momenten worden bij elkaar opgeteld. 

Deze berekening wordt met de volgende formules toegelicht. 
De lineaire verdeling van de krachten wordt beschreven door de 
onderstaande formule, zie figuur 10.8 voor de verklaring van de 
variabelen. 

F=z· Fmax = 2·Fmax ·Z 
0,5·L L 

(10.1) 

De wentellichamen worden genummerd met variabele i. Vanuit 
het midden van de lagerkooi gezien is i=l voor het eerste 
wentellichaam in z-richting en in dit geval i=3 voor het 
buitenste wentellichaam. Vervolgens wordt het moment 
berekend om A, wat per wentellichaam wordt bijgedragen met: 

2·F 2 
M. = z. ·F.= max · z,. 

' l ' L 

Figuur 10.8: definitie van 
variabelen voor berekening van 
momentbelasting van lagerkooi 

(10.2) 

In de meeste gevallen zal een lagerkooi bestaan uit meer dan één wentellichaam in de breedte 
van de kooi, hier in de richting loodrecht op het blad. Voor het aantal wentellichamen wordt het 
symbool N gebruikt. Voor het totale moment in laag i geldt dan: 

M10 1 

2·F 2 

'
. ___ max_·N•z. 

L ' 
(10.3) 

Het totale moment wat de halve lagerkooi bijdraagt, wordt vervolgens berekend op de volgende 
manier: 

n 2·Fmax 2 

Mtotaal _ 0,5 = L--- · N · Z; 
i=I L 

Het maximale moment, wat de hele lagerkooi kan dragen, is dus: 

n 2-F 2 
M =2 ·" max -N•z. max L..J L ' 

i=I 

(10.4) 

(10.5) 

De bovenstaande formules zullen gebruikt worden in de volgende hoofdstukken bij het 
berekenen van de maximaal toelaatbare momentbelasting van lageringen met lijncontacten. 
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11. Analyse van lagermaterialen 

11.1 Materiaaleigenschappen 

Een belangrijke eis bij het ontwerp is het vrijwel amagnetisch zijn van de module en dus ook de 
lagering. Het materiaal, waarvan de loopvlakken en de wentellichamen worden gemaakt, is dus 
erg belangrijk. Uit het vorige hoofdstuk is ook gebleken het lagermateriaal een grote rol speelt 
bij de belastbaarheid van een contact. In de formules van Hertz komen een aantal parameters 
voor die gerelateerd zijn aan materiaaleigenschappen, namelijk de gereduceerde 
elasticiteitsmodulus en de toelaatbare contactspanning. De gereduceerde elasticiteitsmodulus is 
gekoppeld aan de elasticiteitsmodulus en de dwarscontractiecoëfficiënt van het lagermateriaal. 
De toelaatbare contactspanning is voor metalen gekoppeld aan de 0,2-rekgrens van het 
materiaal. 
In de onderstaande formule is te zien hoe de belastbaarheid van een lijncontact is gekoppeld aan 
de verschillende parameters van de Hertze theorie. 

De belastbaarheid F van het lijncontact is dus als volgt afhankelijk van de parameters. 

F~L 
F ~ r 
F ~ Ered- 1 

F ~ O"hertz 
2 

evenredig met de lengte van lijncontact 
evenredig met de rolstraal van het lijncontact 
omgekeerd evenredig met gereduceerde E-modulus 
evenredig met de toelaatbare contactspanning in het kwadraat 

Hieruit kan men concluderen dat ten aanzien van de materiaaleigenschappen de volgende 
verhouding belangrijk is. 

2 (1 2 

F ~ (]"Hz ~ ~ 
E, E 

(11.1) 

(11.2) 

Voor een hoge belastbaarheid moet deze verhouding dus groot zijn. Het kiezen van een 
materiaal met een hoge toelaatbare spanning heeft dus de meeste invloed op de belastbaarheid, 
een materiaal met zo'n groot mogelijke rekgrens is gewenst. Het kiezen van een materiaal met 
lage elasticiteitsmodulus zou ten aanzien van de belastbaarheid ook gunstig zijn, maar de E
modulus speelt ook een belangrijke rol bij de stijfheid van het contact. Een lagere E-modulus 
betekent minder stijfheid, dus is het niet wenselijk een materiaal met een lage E-modulus te 
kiezen. 

In figuur 11 .1 op de volgende bladzijde is voor een groot aantal soorten materiaal de 
elasticiteitsmodulus uitgezet tegen de toelaatbare spanning. In deze figuur met logaritmische 
schaalverdeling is met een lijn aangegeven wanneer de verhouding van formule 11.2 constant is. 
Bij de figuur moet worden opgemerkt dat de toelaatbare spanning wordt aangeduid met crr. 
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Figuur 11.1: overzicht van een groot aantal constructiematerialen, ingedeeld op basis van 
de elasticiteitsmodulus en de toelaatbare spanning van deze materialen 

10,000 

In de figuur is met een lijn aangegeven wat de verhouding voor kogellagerstaal is. Alle 
materialen in de figuur die links van de lijn liggen zijn met dezelfde lagerafmetingen minder 
goed belastbaar dan kogellagerstaal. Wordt er bijvoorbeeld een andere soort staal gekozen 
waarvan de rekgrens de helft is, dan zal deze bij dezelfde contactgeometrie slechts 25% van de 
belasting kunnen dragen. 
In de volgende paragrafen worden de eigenschappen van kogellagerstaal, andere technische 
legeringen en technische keramieken besproken met betrekking tot de toepasbaarheid als 
lagermateriaal. Andere niet-metalen worden buiten beschouwing gelaten vanwege de lage E
modulus. 
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11.2 Kogellagerstaal 

In de lagerindustrie worden een aantal gestandaardiseerde materialen gebruikt bij het maken van 
lagers, deze zijn beschreven in DIN 17230. Deze materialen kenmerken zich door hun zeer hoge 
reinheid, welke onder andere wordt bereikt door ontgassen in vacuüm. Uit verschillende 
bronnen [www.tribologie.nl] en [productcatalogi van INA] blijkt de rekgrens van deze 
staalsoorten rond 1850 MPa ligt. 

In deze materialen is een onderscheid te maken wat betreft materiaalsamenstelling, 
microstructuur en manier van harden. 
• Doorhardend kogellagerstaal 

Deze staalsoort wordt het meest gebruikt bij de fabricage van lageringen. De chemische 
samenstelling van dit staal is een koolstofgehalte van ongeveer 1 % en een chroomgehalte 
van ongeveer 1,5%. Verder is er een onderscheid in de overige legeringselementen, zoals 
bijvoorbeeld mangaan en molybdeen. Een veelgebruikte staalsoort is 100 Cr6 welke overeen 
komt met het Amerikaanse SAE 52100 staal. 
De onderdelen worden gehard door ze uit de gloeiend hete toestand met de austenitische 
microstructuur af te schrikken in een olie- of zoutbad, zodat er een martensitische 
microstructuur ontstaat. Hierna wordt op een lagere temperatuur ontlaten, zodat 
restspanningen uit het materiaal kunnen verdwijnen. Hierdoor daalt de hardheid iets. 
Gewenste materiaaleigenschappen worden verkregen door het variëren van de temperatuur 
bij het harden en ontlaten. Verder kan met het harden drukspanningen in de oppervlaktelaag 
worden gecreëerd, welke zorgen voor een gereduceerde spanning tijdens het rollen en een 
vertragend effect hebben op eventuele scheurgroei. 

• Oppervlaktehardend kogellagerstaal 
Onderdelen met grote dwarsdoorsneden en lageringen, die schokbelastingen of wisselende 
buigspanningen krijgen te verduren, kunnen van deze staalsoort gemaakt worden. Bij het 
harden ontstaat een harde oppervlaktelaag met martensitische microstructuur en een taaie 
kern. Verder worden er bij het harden drukspanningen aan de oppervlakte gecreëerd. De 
mechanische eigenschappen bij deze onderdelen verschillen dus over de doorsnede. De 
diepte van de harde toplaag wordt dus aangepast aan de contactsituatie (belasting en 
geometrie). 

• Vlam- of inductiehardend kogellagerstaal 
Deze staalsoorten worden gebruikt wanneer onderdelen alleen plaatselijk een harde 
martensitische toplaag nodig hebben. Ook hierbij wordt de diepte van de harde toplaag 
aangepast aan de contactsituatie. 

Deze staalsoorten danken hun sterkte en rekgrens aan de martensietstructuur. Bovendien hebben 
de restspanningen in het materiaal een gunstig effect op de spanningssituatie bij de Hertze 
contacten. Deze materialen zijn daarom uitstekend geschikt voor de productie van lageringen. Er 
zijn dan ook vele lageringen verkrijgbaar, welke zijn gemaakt van deze staalsoorten. 
De martensietstructuur is echter sterk magnetisch, daardoor kunnen deze staalsoorten niet 
worden gebruikt voor de gewenste toepassing. 
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11.3 Roestvast staal 

Er zijn veel verschillende soorten RVS te krijgen, waarvan er een aantal geheel of gedeeltelijk 
amagnetisch is. Alle RVS soorten bevatten chroom, zodat zij een beschermende chroomoxide 
huid vormen. Er is een onderscheid te maken in de volgende soorten. 
• Ferritisch RVS 

Deze soort heeft een maximaal koolstofgehalte van 0,08 % en een chroomgehalte van 12-
18%. Verder bevat het andere legeringselementen om bepaalde eigenschappen te verbeteren. 
Door de ferritische structuur is deze soort ferromagnetisch. Verder kan deze door het lage 
koolstofgehalte niet gehard worden. Bovendien is de treksterkte meestal kleiner dan 600 
MPa en de rekgrens ligt rond 300 MPa. 

• Martensitisch RVS 
Deze soort is net als de martensietstructuur van de vorige paragraaf ferromagnetisch. Door 
het hogere koolstofgehalte 0,2-1,2% is deze soort wel hardbaar. Verder bevat deze soort 12-
18% chroom. Afhankelijk van de overige legeringselementen en het hardingsproces kan 
deze RVS soort een hoge rekgrens en treksterkte bereiken, zelfs groter dan 1500 MPa. 
Lageringen uitgevoerd in RVS zijn vrijwel altijd van deze RVS soort. Een vuistregel in de 
lagerindustrie is dat de belastbaarheid van een RVS lagering ongeveer 75% van de 
belastbaarheid van een lagering van kogellagerstaal bedraagt. Deze RVS lagering is dan 
echter nog steeds ferromagnetisch door de martensietstructuur. 

• Austenitisch RVS 
Deze soort bevat minder dan 0,08% koolstof en 17-20% chroom. Daarnaast is er 8-17% 
nikkel toegevoegd om ook bij kamertemperatuur de austenietstructuur te behouden. De 
austenietstructuur is in principe volledig amagnetisch, de rekgrens ligt dan rond 250 Mpa en 
de treksterkte is niet groter dan 700 MPa. Deze soort is zeer taai en kan goed vervormd 
worden. Bij plastische deformatie gaat de amagnetische eigenschap echter gedeeltelijk 
verloren, omdat de geïnduceerde spanningen een gedeeltelijk overgang tot de 
martensietstructuur teweeg brengen. Er zijn superaustenitische staalsoorten gevonden op 
[www.matweb.com] welke na een kouddeformatie van 75% een rekgrens van ongeveer 1270 
MPa hebben. Het is echter niet bekend in hoeverre de amagnetische eigenschap verloren is 
gegaan. 
Door het lage koolstofgehalte is deze staalsoort niet op normale manier hardbaar. Er is echter 
een proces dat kolsteriseren heet. Bij dit proces diffundeert bij relatief lage temperatuur 5-
6% koolstof in de toplaag (20-40 µm) van RVS producten. Hierdoor blijft de 
austenietstructuur behouden en verandert de amagnetische eigenschap van het materiaal niet 
of nauwelijks. De hardheid van deze laag stijgt hierdoor tot 72-74 HRc. Verder treden er bij 
dit hardingsproces geen vormveranderingen op. De rekgrens van het materiaal gaat echter 
niet mee omhoog of daalt zelfs een beetje. Verhogen van de rekgrens is dus alleen mogelijk 
door het austenitisch RVS koud te vervormen. 

• DuplexRVS 
Deze soort bestaat uit de ferritische en austenitische structuur. Door deze combinatie is het 
materiaal gedeeltelijk magnetisch. De rekgrens ligt rond 480 MPa. 

• Precipitatiehardend RVS 
Deze soort kan door warmtebehandelingen een dispersieharding ondergaan, de structuur is 
daarom meestal een mengeling tussen austeniet en martensiet. Afhankelijk van de 
uitgangsstructuur is deze geheel of gedeeltelijk magnetisch. Zonder koudeformatie zal de 
rekgrens echter rond 600 MPa liggen. 
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11.4 Superlegeringen 

Deze legeringen zijn te zien als hooggelegeerde RVS soorten. Er zijn soorten die meer dan 50% 
gelegeerd zijn, waardoor het geen ijzerlegeringen meer zijn. Er zijn superlegeringen op ijzer, 
cobalt en nickel basis. Op [www.matweb.com] zijn superlegeringen gevonden met rekgrens van 
1500-2250 MPa, afhankelijk van de hoeveelheid kouddeformatie. Van één legering, namelijk 
MP35N een cobalt nickel chroom molybdeen legering, is gegeven dat deze amagnetisch is. De 
rekgrens van dit materiaal kan met kouddeformatie en een warmtebehandeling worden verhoogd 
naar 1620-1999 MPa. Deze legering is echter alleen verkrijgbaar in draad en strip bij Alloy Wire 
International [www.alloywire.com]. 

11.5 Titaniumlegeringen 

Uit figuur 11.1 blijkt dat een aantal titaniumlegeringen dicht bij kogellagerstaal in de buurt 
komen wat betreft de verhouding tussen toelaatbare spanning en elasticiteitsmodulus. Bovendien 
zijn titaniumlegeringen amagnetisch. Er zijn titaniumlegeringen verkrijgbaar met een 0,2-
rekgrens tussen 1200 en 1400 MPa en de elasticiteitsmodulus van deze materialen ligt tussen 
105 en 125 GPa. 
Titanium is echter erg gevoelig voor adhesieve slijtage. Om dit te voorkomen moet men zorgen 
voor volledige scheiding van de contactlichamen of een slijtvaste toplaag. Een volledig 
scheidende smeerfilm zal bij de lagering van de verticale module niet gerealiseerd kunnen 
worden, vanwege de lage snelheden en hoge statische belasting. Een harde toplaag kan worden 
gerealiseerd met een coating, diffusie harding of plaatselijk plastische deformatie door 
bijvoorbeeld kogelstralen. Maatvastheid en eventuele nabewerkingen van het oppervlak kunnen 
echter een probleem zijn ten aanzien van maakbaarheid en prijs. 

11.6 Technisch keramiek 

De technische keramieken bevinden zich allemaal aan de rechterkant van de lijn van 
kogellagerstaal in figuur 11.1. Deze materialen lijken daarom een goede vervanging van 
kogellagerstaal voor het gebruik in een lagering. Het grote voordeel van keramieken is dat ze 
amagnetisch zijn, zeer slijtvast, een hoge hardheid hebben, een hoge compressiesterkte hebben 
en relatief licht zijn. Bovendien ligt voor de meeste keramieken de E-modulus hoger waardoor 
de stijfheid van de contacten groter zal zijn. Nadelen zijn echter dat ze dat ze erg bros zijn en 
een lage treksterkte hebben. 
Technisch keramiek wordt gemaakt uit zeer fijn poeder (korrels van 1 µmof kleiner) met zeer 
grote zuiverheid. De productiekosten van deze poeders zijn op dit moment erg hoog. Producten 
worden gemaakt door het materiaal in poedervorm, als suspensie in een vloeistof of met 
bindmiddel in een mal onder zeer hoge druk in de gewenste vorm te persen. De laatste stap is het 
sinteren van het product, dit vindt plaats bij hoge temperatuur. Tijdens het sinteren treedt er 
diffusie op, waardoor de kenmerkende materiaaleigenschappen van technisch keramiek worden 
bereikt. Deze stap heet de verdichtingsstap, het materiaal wordt dichter van structuur en het 
product ondergaat daardoor een maatverandering. Bij sommige productiemethoden wordt de 
vormgevingsstap gecombineerd met de verdichtingsstap. Na de vormgevingsstap is het materiaal 
nog goed te bewerken, na sinteren zijn echter diamantgereedschappen nodig voor nabewerking 
van het product. 
In de lagerindustrie wordt keramiek op dit moment alleen toegepast in kogellagers. De kogels 
worden gemaakt van siliciurnnitride (SiJN4) en de loopringen van zirkoonoxide (Zr02). De 
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belastbaarheid van dit soort kogellagers komt in de buurt van de belastbaarheid van lagers 
gemaakt van kogellagerstaal. Op dit moment zijn er nog geen toepassingen bekend, waarbij 
lageringen met lijncontacten gemaakt worden van technisch keramiek. Ook zijn er geen 
rechtgeleidingen gevonden op basis van keramische wentellichamen en loopvlakken. 

11.7 Vergelijking van materialen onderling 

Om het effect van de materiaalkeuze op de belastbaarheid en bouwgrootte van een lagering met 
lijncontacten aan te tonen, is een figuur gemaakt waarin de belastbaarheid per contactlengte is 
uitgezet tegen de diameter van de wentellichamen. Voor de figuur is gebruik gemaakt van de 
materiaalgegevens in de volgende tabel. De toelaatbare spanning van de metalen is de 0,2-
rekgrens, voor keramiek is dit de compressiesterkte. 

Tabel 11.1 : materiaalgegevens van verschillende materialen 

Kogel Roest Titanium Super Zirkoon Silicium 
lager vast legering legering oxide nitride 
staal staal MP35N 

Elasticiteitsmodulus [GPal 210 200 125 235 205 275 
Dwarscontractiecoëfficiën t 0,3 0,3 0,33 0,3 0,31 0,25 
Toelaatbare spanning [MPa] 1850 1200 1400 2000 2000 2800 

De maximaal toelaatbare contactdruk voor deze lijncontacten wordt bepaald volgens het Von 
Mises spanningscriterium. Voor kogellagerstaal wordt voor een lijncontact 4000 MPa genomen, 
volgens DIN ISO 76. Met behulp van de Hertze formules voor een lijncontact is berekend, wat 
de belastbaarheid per contactlengte is. Met het programma Matlab is daar de volgende figuur 
van gemaakt 

9000,--------------------------
- Kogellagerstaal-Kogellagerstaal: Pmax=4000 MPa 
- Siliciumnitride-Zircoonoxide: Pmax=3590 MPa 

8000 - litaniumlegering-litaniumlegering: Pmax=2500 MPa 
E - MP35N-MP35N: Pmax=3590 MPa E 
~ 7000 >---- ----=-_R_V_S_-R_V_S_: _ _ _ ______ P_m_ax_=_2_1_54_M~P_a~ ----·---------------
Q) 

ëi 
55 6000 

:;::; 
u ro 
§ 5000 
u ... 
Q) 

I 1 , I ' ' ___ __ ______ ___ .. _______________ ,. __ _______ __ __ __ .. ____ ___________ ,. ______ _ ---- -------- -- -- ----- -- ----------
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' --------------►---------------• - - -------- - --- - .. -- -- -- - - ------+--------------- .. - ---

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

~ 4000 --- -- ---------t---------------1---- -------- --- -,- ----------- ---
' ' c: ' ' 

iii 
~ 3000 -------------+- -- ' ' -,--- ------------,---------------

' ' ' ' .0 
Q) 

~ 2000 
·x 
ro 
:E 1000 --

--- -------- -- ~-- -------------

' ' ' ' ' _ ____ _ ___ __ __ j __ __ __ ___ __ ___ _ _. __ __ __ ___ __ __ __ .J __ _ _ _ ___ _ _ ___ _ _ 

' 1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' o~--~---~---~--~---~---~--~ 
5 
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Uit de figuur kan worden opgemaakt dat kogellagerstaal een zeer geschikt materiaal voor het 
maken van lageringen. Anders dan dat figuur 11.1 doet verwachten is de belastbaarheid van de 
Siliciumnitride-Zirkoonoxide combinatie minder goed belastbaar dan kogellagerstaal. De reden 
hiervan is dat uit materiaalgegevens van keramiekleveranciers is gebleken dat de 
compressiesterkte van deze materialen lager is dan in figuur 11.1 is verondersteld. 

10.8 Materiaalkeuze 

In de volgende hoofdstukken zullen lageringen worden geanalyseerd op hun toepasbaarheid. In 
de eerste instantie zullen deze lageringen op hun toepasbaarheid worden getest wanneer ze van 
kogellagerstaal worden gemaakt. Als blijkt dat kogellagerstaal zou kunnen voldoen wordt 
gekeken of het ook mogelijk is de lagering van een ander materiaal te maken. Zoals in figuur 
11.2 is te zien, zal dit echter een reductie in belastbaarheid betekenen en dus een toename van de 
bouwgrootte van de lagering. 
Er kan op dit moment dus nog niet voor een specifiek materiaal worden gekozen. De voorkeur 
gaat echter uit naar RVS, omdat dit materiaal relatief goedkoop en makkelijk te bewerken is. 
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12. Telescopische cilinders 

12.1 Concept met telescopische cilinders 

Een rechtgeleiding met telescopische 
cilinders is met het oog op maakbaarheid 
een interessante oplossing. Verder blijkt 
een lagering op basis van wentellichamen 
met lijncontacten hoog belastbaar te zijn. 
In dit hoofdstuk worden deze twee 
oplossingen met elkaar gecombineerd. 
Verder wordt onderzocht of deze geleiding 
toepasbaar is in de verticale module. 
In figuur 12.1 is een tekening van dit 
concept te zien. In deze tekening zijn 
relevante maten aangegeven, die in het 
vervolg van het hoofdstuk gebruikt zullen 
worden. 

Bouwhoogte 

12.2 Lagering met geprofileerde rollichamen 

12. Telescopische cilinders 

Dkooi_inwendig 

Figuur 12. l: tekening van telescopische 
cilinders met lagerkooien 

Het Zwitserse bedrijfTschudin & Heid AG maakt lagerkooien voor de axiale lagering van 
cilindrische lichamen. Deze lagerkooien bevatten 
wentellichamen met een speciaal zadelprofiel, zodat de 
wentellichamen lijncontacten vormen met binnen en 
buitencilinder, zie figuur 12.2. 
Het voordeel van deze wentellichamen zijn de 
lijncontacten. Ze kunnen hierdoor een grotere belasting 
dragen dan de puntcontacten van een lagerkooi met 
kogels. Volgens de technische informatie van Tschudin 
& Heid AG is deze lagering 6 keer hoger belastbaar dan 
een lagering met kogels van dezelfde afmeting. 
Bovendien zou de stijfheid 8 tot 10 keer hoger zijn dan 
een kooi met kogels. In appendix Mis informatie over 
deze lagering te vinden. 
Tschudin & Heid ( afgekort T &H) levert standaard 
lagerkooien tot een inwendige diameter van 200 mm, 
andere maten zijn op aanvraag leverbaar. Bij kooien met 
een diameter groter dan 200 mm worden wentellichamen 
gebruikt met dezelfde afmetingen als bij een kooi van 
200 mm maar met aangepaste contactstralen. De 
standaard kooien zijn gemaakt van kunststof ringen die 
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in elkaar kunnen worden geklikt tot elke gewenste 
lagerkooihoogte. De rollen zijn gemaakt van 
kogellagerstaal (100 Cr6 = SAE 52100). Gegevens 
over deze standaard componenten zijn ook te vinden 
in appendix M. Verder zijn er ook kooien uit één stuk 
leverbaar in aluminium of een ander metaal. Het is 
ook mogelijk de rollen en cilinders uit een ander 
materiaal te maken, zoals gehard RVS. In figuur 12.3 
is een foto te zien van een aantal lagerkooien. 

12. Telescopische cilinders 

Figuur 12.3:foto van lagerkooien van T&H 

12.3 Geleiding met standaard lagerkooi 

Als eerste wordt gekeken of met een lagerkooi uit het standaardassortiment van T&H (met 
ferromagnetische wentellichamen) de momentbelasting van 8500 Nm gehaald kan worden. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van de technische informatie in appendix M. 
Met behulp van het programma Matlab is er een rekenprogramma geschreven voor het 
berekenen van de maximale momentbelasting van verschillende standaard lagerkooien van 
T &H. Een beschrijving van dit rekenprogramma staat in appendix N programma 1. De 
berekeningen zijn gedaan voor kooien van verschillende diameter en bouwhoogte. In figuur 12.4 
staan de resultaten van dit rekenprogramma. In de figuur is met een lijn aangegeven wat het 
benodigde draagmoment is, namelijk 8500 Nm= 0,85x107 Nmm. 

X 10
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! ! 
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1.8 --- - o Diameter=160mm,Rollers=30 --i---------------:----- ------- ---+------------ · -f • Diameter=130mm,Rollers=24 : x : 

0 
~ 1.6 ____ + Diameter=100mm,Rollers=20 --1------ ----- ---- ~----- -- -------+--------- . 
8 □ Diameter=80mm,Rollers=16 : j 1 

"t: : : : : : : 
a> 1.4 -------- -------:-------- -------:--------------- :---------------:------ x ---- :----- -Ü-- --- - :------ ----- --- -

î i ' j j : : • 
' ' 

~ 1.2 -- Rekenmoment ----------- ---:- --------------:------ o ---- ;------ ---- ----- ;-- --- ---------

l 1 _ .__8_5_o+_o_N_i _m __ ____,, : 1 ; j ; 1 > 1 : 
~ 0.8 - -- --- ---------f-------------- -i--- --------- ---i -------- ------ -i----- ----- -----i----- --- ------- !---------------
-5 : : 0 : • : + : □ : 
Q) : X : : : : : - : : : + : : : 
~ 0.6 ---------------f------o------ i-------• ------ i---------------i------0 ------i----- -------- --i------- ---- ----

·~ X : e : + j □ j : : 

:E O ' ' ' ' ' ' 0.4 -- -- -- ---------f------ ,-: ------i--- ---o------ i------ ---------!- ------ --------i---------------i- -- ---- ---- ----
• I 1 0 1 ! ! 

+ l □ l i i i 
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Hoogte van lagerkooi [mm] 

Figuur 12.4: maximale momentbelasting van standaard T&H-lagerkooien van verschil/ende afmetingen 
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Met behulp van figuur 12.4 is bepaald hoeveel telescooptrappen er nodig zijn om te kunnen 
voldoen aan de slag en opstaphoogte binnen het beschikbare bouwvolume. De manier waarop 
dit is gedaan en de bijbehorende aannames zijn beschreven in appendix 0. De resultaten staan in 
tabel 12.1. 

Maximale sla 
3 520mm 
4 600mm 
6 550mm 
7 445mm 

Hieronder volgen nog een aantal opmerkingen die bij deze uitkomsten gemaakt moeten worden: 

• 

• 

• 

• 

Uit tabel 12.1 en appendix O blijkt dat het bij een trolley voor een cilindrisch systeem 
onmogelijk is om 500 mm slag te realiseren met de standaard lagerkooien van T &H. 
Bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de volledige lengte van de geleiding benut kan 
worden als loopvlak. Dit zal echter niet haalbaar zijn. Er gaat namelijk ook bouwhoogte 
verloren aan interfaces tussen verticale module en de andere modules. Bovendien zal er slag 
verloren gaan doordat de constructie ook eindstops nodig heeft om de lagerkooien in te 
sluiten. 
Deze cijfers zijn gebaseerd op geleidingen van kogellagerstaal. Om het geheel amagnetisch 
te maken zullen andere materialen gebruikt moeten worden. Zoals in hoofdstuk 11 is 
beschreven, betekent dit een afname in draagvermogen, waardoor het bouwvolume toe zal 
moeten nemen om hetzelfde te kunnen realiseren. 
Met de hoeveelheid trappen neemt het aantal onderdelen, het gewicht en de complexiteit van 
de constructie toe. Het voordeel om cilindervormig te werken met het oog op maakbaarheid, 
wordt hierdoor gedeeltelijk tenietgedaan. Bovendien bepaalt de hoeveelheid trappen voor 
een groot gedeelte de complexiteit van de verticale aandrijving, deze zal namelijk ook 
meertraps uitgevoerd moeten worden. Het meest ideale aantal trappen voor deze constructie, 
met het oog op complexiteit van de aandrijving en de geleiding, is twee. Dit betekent dat het 
bouwvolume zal moeten toenemen. 
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12.4 Analyse van mogelijkheden voor vergroting belastbaarheid 

In deze paragraaf wordt bekeken of het mogelijk is om het aantal telescoop trappen te 
verkleinen. Het aantal trappen kan worden verkleind als de slag per trap groter is. Om deze slag 
te vergroten zal de lagerkooihoogte kleiner moeten worden. Het verkleinen van de 
lagerkooihoogte kan worden gedaan door het vergroten van de belastbaarheid of het verkleinen 
van de belasting. Dit kan worden gedaan door het vergroten van de diameter van de geleiding en 
door het dubbel uitvoeren van de geleiding. 
De volgende analyses zijn gedaan met dezelfde aannames als in de vorige paragraaf, namelijk: 
• De geleidingen zijn van kogellagerstaal. 
• Er is er geen rekening gehouden met verlies aan bouwhoogte door interfacing en eindstops. 
• De wanddikte van de cilinders is 4 mm, zodat opeenvolgende kooien gebruikt kunnen 

worden. 

Vergroten van de diameter: 
Voor het verhogen van de belastbaarheid van de lagerkooi zullen er meer wentellichamen 
moeten worden gebruikt. Om deze wentellichamen te kunnen toevoegen, zal de diameter van de 
kooi moeten toenemen. Er zijn echter geen gegevens over het draagvermogen van kooien met 
een grotere diameter bekend. Om deze reden is er een rekenprogramma geschreven met het 
programma Matlab, waarmee het draagvermogen van lagerkooien met andere afmetingen kan 
worden berekend. Een volledige beschrijving van dit programma staat in appendix N 
programma 2. 

Uit de vorige paragraaf is gebleken dat er minimaal drie telescoop trappen nodig zijn voor een 
open systeem met vaste tafel. Om dit aantal te kunnen verkleinen tot twee trappen zal de slag per 
trap minimaal 250 mm moeten zijn. Gezien het feit dat er bij deze tafel 350 mm bouwhoogte 
beschikbaar is, zal de lagerkooihoogte dus niet meer dan 100 mm mogen bedragen. 
Een kooi met 8 ringen met wentellichamen heeft een hoogte van 90 mm. Met behulp van 
programma 2 is bepaald wat de diameter van de kooi zal moeten worden om het benodigde 
draagvermogen te hebben. Hierbij wordt de afstand tussen de wentellichamen hetzelfde 
gehouden, een verdubbeling van de diameter betekent dus een verdubbeling van het aantal 
wentellichamen. 
Om met een kooihoogte van 90 mm dezelfde momentbelasting te kunnen realiseren als een kooi 
van 170 mm hoogte en een diameter van 200 mm is de volgende diameter nodig: 

Benodigde kooidiameter = 730 mm 

De kooihoogte is ongeveer 53% van de oorspronkelijke kooihoogte van 170 mm. De benodigde 
diameter neemt met een factor 3,65 toe. Het verband hiertussen is ongeveer kwadratisch, dit 
betekent dat een halvering van de kooihoogte leidt tot een verviervoudiging van de diameter om 
dezelfde momentbelasting te kunnen dragen. 
Deze kwadratische verhouding tussen kooihoogte en belastbaarheid is ook in formule 10.5 uit 
paragraaf 10.3 terug te vinden. 

Om te kijken wat dit resultaat voor invloed heeft op de slag per telescoop trap van de andere 
tafelopstellingen is tabel 12.2 gemaakt. Deze tabel heeft dezelfde opzet als tabel 0.2 uit 
appendix 0. 
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T bel 12 2 a , . : overzie t van ' h e en 1g e 001 oogte en aannt resu teren e s a per te eseooptrap d b oo· d k 'h d d 1 

Inwendig Benodigde Slag in vaste opstelling Slag in trolle1>'opstellin2 
kooidiameter kooihoogte Cilindrisch Open Cilindrisch Open 
670en690mm 90mm 240mm 260mm 175mm 195mm 
710en 730mm 90mm 240mm 260mm 175mm 195mm 

De toename in diameter betekent een aanzienlijk winst aan slag per telescoop trap. In de 
volgende tabel is een overzicht te zien van het aantal benodigde trappen voor de verschillende 
tafels en de daarmee haalbare slag. Deze tabel is volgens de werkwijze van appendix O gemaakt. 

en Maximale sla 
2 520mm 
3 (2) 720 mm ( 480 mm) 
3 585mm 
3 525mm 

Door een vergroting van de diameter is dus de benodigde hoeveelheid trappen sterk af genomen. 
De buitendiameter van de geleiding komt daarmee op ongeveer 750 mm. 

Geleiding dubbel uitvoeren: 
Het dubbel uitvoeren van de geleiding geeft grofweg een halvering van de maximale belasting 
per geleiding. In de volgende tabel is weergegeven wat dit betekent voor de benodigde 
kooihoogtes en daaruit resulterende slagen per telescoop trap. 

T b 112 4 a e . : overzie t van ' h e eno 1g e 001 oogte en aarutt resu teren e s a per te eseooptrap d b d' d k 'h d d 

Inwendig Benodigde Sla2 in vaste opstelling Slag in trolle v-opstelling 
kooidiameter kooihoogte Cilindrisch Open Cilindrisch Open 
80mm 190mm 140mm 160mm 75mm 95mm 
100mm 170mm 160mm 180mm 95mm 115mm 
120mm 150mm 180mm 200mm 115mm 135mm 
140en 160mm 130mm 200mm 220mm 135mm 155mm 
180en200mm 130mm 

, 
200mm 220mm 135mm 155mm 

In de volgende tabel is te zien hoeveel trappen er nodig zijn voor het realiseren van de minimale 
slag van 500 mm. Hier is ook weer de werkwijze van appendix O gebruikt. 

Maximale sla 
3 660mm 
3 600mm 
4 620mm 
4 540mm 

Ook met het dubbel uitvoeren van de geleiding is het aantal benodigde trappen te reduceren. 
Voordeel bij deze oplossing is dat de bouwlengte in x-richting van de geleiding niet toe neemt. 
De breedte neemt echter wel toe, omdat er twee geleidingen naast elkaar worden geplaatst. 
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12.5 Conclusie 

Met betrekking tot de toepasbaarheid van dit principe geleiding in de verticale module kunnen 
de volgende conclusies worden getrokken: 

• 

• 

• 

• 

Voor het realiseren van het gewenste bouwvolume, de opstaphoogte en de slag zijn in 
ferromagnetische uitvoering al veel telescooptrappen nodig. Het amagnetisch maken van de 
geleiding zal de hoeveelheid trappen en het benodigde bouwvolume doen toenemen, zie 
figuur 11.2 in paragraaf 11.7. 
De hoeveelheid trappen bepaalt de complexiteit van de geleiding en de aandrijving. Twee 
telescoop trappen zou de meest ideale oplossing zijn, meer dan drie zal een te grote 
complexiteit van de geleiding en aandrijving betekenen. 
Het reduceren van het aantal telescooptrappen door het vergoten van de diameter betekent 
een aanzienlijk toename in diameter. Een buitendiameter van 750 mm is een onacceptabele 
bouwgrootte. Bovendien geldt deze diameter voor kogellagerstaal, dus in amagnetische 
uitvoering zal deze verder toenemen. 
Het reduceren van het aantal trappen door het dubbel uitvoeren van de geleiding geeft een 
verbetering. Er zijn echter nog steeds drie of vier trappen nodig. Bovendien zal deze 
hoeveelheid toenemen door toepassen van amagnetisch materiaal. 

Met dit concept kan dus niet worden voldaan aan de specificaties. Daarom zal in het volgende 
hoofdstuk het concept met rechthoekige kokers worden geanalyseerd. 
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12.6 Ferromagnetische telescopische cilinders 

Een telescopische geleiding met twee trappen in ferromagnetisch materiaal kan echter wel op 
een aantal punten winst opleveren ten opzichte van de huidige geleiding in de Pleiades trolley en 
de oude Delta trolley. Deze verbeteringen zijn als volgt. 

Als eerste is er een winst te behalen in de slag. Uitgaande van de huidige opstaphoogte, de 
hoogte van de horizontale module en de ruimte tussen trolleybase en vloer, mag de hoogte van 
de verticale module in laagste stand als volgt zijn: 

Open: H VM _ min = H opstap - H HM - H clear = 650 -100 - 65 = 485mm 

Cilindrisch: H VM _ min = H opstap - H HM - H clear = 640 -120 - 65 = 455mm 

Er wordt aangenomen dat er 50 mm van deze hoogte nodig is voor eindstops en interfacing met 
aangrenzende modules. Hierdoor blijft er 435 mm over die als loopvlak gebruikt kan worden. 
Gebruik makend van tabel x.x blijkt, dat de benodigde lagerkooihoogtes voor de twee grootste 
diameters kooien, 170 mm is. De haalbare slag per trap is dus 265 mm voor een open systeem en 
245 mm voor een cilindrisch systeem. In de onderstaande tabel zijn een aantal gegevens van de 
geleidingen naast elkaar gezet. 

T b 112 6 a e : ver etenng ten aanzien van s ag voor een erromagnet1sc e tweetrapste escoop b . h 

Schaarmechanisme Tweetraps telescoop Veranderin2 t.o.v. 
Pleiades Delta 950 Open Cilindrisch Pleiades Delta 

Opstaphoo2te 650mm 640mm 650mm 640mm Geen Geen 
Haalbare slag 310mm 200mm 530mm 470mm +220mm +270 

mm 
Maximale 960mm 840mm 1180 1110mm +220mm +270 
taf elhoo2te mm mm 
Positie Midden Midden Magneet Magneet Open Open 
2eleidin2 zijde zijde uiterlijk uiterlijk 
Lengte van 780mm 780mm 220mm 220mm -560 mm -560 mm 
2eleidin2 
Breedte van 420mm 390mm 220mm 220mm -200 mm -170 mm 
2eleidin2 

De tweede winst is te halen in de opstaphoogte. Hierbij wordt uitgegaan van de maximale 
hoogte van de huidige Pleiades tafel. Ook wordt hier weer 50 mm gereserveerd voor eindstops 
en interfacing. De hoogte van de verticale module in hoogste stand mag dan als volgt zijn: 

Open: H VM __ max = H max_tafel - H HM - H clear = 960-100-65 = 195mm 

Cilindrisch: H VM -- max = H max_ tafel - H HM - H clear = 960 - 120 - 65 = 77 5mm 

De hoogte van een enkele trap wordt daarmee: 

Htrap + 2(Htrap - H kooi)+ Hinterfdace = H VM _max 
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Open: H VM _max + 2 · H kooi - H int erface = 795 + 2 -170-50 ""' 362mm 
H,rap = 3 3 

Cilindrisch: H VM _max + 2 · H kooi - H int erface = 775 + 2 -170-50 = 355mm 
H,~ = 3 3 

De opstaphoogte komt daarmee op: 

Open: 

Cilindrisch: 

H opstap = H clear + H trap + Hint erface + H HM = 65 + 362 + 50 + 100 = 577 mm 

H opstap = H clear + H trap + Hint erface + H HM = 65 + 355 + 50 + 120 = 590mm 

In de onderstaande tabel staan de gegevens van de geleidingen weer naast elkaar. 

T b 112 7 a e : ver etermg ten aanzien van opstap! oo •te voor een erromagnet1sc e tweetrapste escoop b h fi . h 

Geleidinp Tweetraps telescoop Veranderin2 t.o.v. 
Pleiades Delta 950 Open Cilindrisch Pleiades Delta 

Opstaphoo2te 650mm 640mm 577mm 590mm -73mm -50mm 
Haalbare sla2 310mm 200mm 384mm 370mm +74mm +170mm 
Maximale 960mm 840mm 961 mm 960mm +lmm +120mm 
taf elhoosrte 
Positie Midden Midden Magneet Magneet Open Open 
2eleidin2 zijde zijde uiterlijk uiterlijk 
Lengte van 780mm 780mm 220mm 220mm -560 -560mm 
2eleidin2 mm 
Breedte van 420mm 390mm 220mm 220mm -200 -170mm 
geleiding mm 

In de onderstaande figuur is bereik van de tafelhoogte van een tweetrapstelescoop met T &H 
lagers uitgezet tegen de slag, voor zowel een cilindrisch als een open systeem. Verder is in de 
figuur het bereik aangegeven voor de Delta 950 en Pleiades trolley. 

1500 ~-- ~----.---~ --~ ---~- -~----. 

1400 - - - - - - 1- - - - - - -1- - - - - - -<- - - - - - + - - - - - - f- - - - - - - 1- - - -

Il 1 1 1 1 t /_/ 
t 1 1 1 1 1/ 
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1 1 1 1 1/ 1 1 
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------~-----~------ -<-- --- - ~ ----- f- -- -- --~-----
Q) 1 1 1 /_/ 1 1 1 
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~ 900 - Bereik -:- - ---- ~ 1/ ___ .1__ _____ L-- --- - :-- - ---

-
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~ 800 - e .// ; y Pleiades trolley -- - - :- - - - - -
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1 1 ::...-----

- - ---7 ---- -r- --- --r ----- - -- --700 -
1 1 1 ._____, 
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Figuur 12.5: tafelhoogte uitgezet tegen haalbare slag voor een ferromagnetische 
tweetrapstelescoop met T &H-lagering 
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Conclusie: 
• Met een tweetraps telescoop op basis van de T &H lagers constructie is een minimale 

opstaphoogte van 577 mm haalbaar in de trolley voor een open systeem en 590 mm in de 
trolley van een cilindrisch systeem. Hierbij moet worden opgemerkt dat er aanpassingen 
nodig zijn aan de horizontale aandrijving en het dockingstation vanwege de plaatsing van de 
geleiding aan de magneetzijde, voor verklaring zie paragraaf 4.1 . 

• Een lagere opstaphoogte en grotere slag zijn, ten opzichte van het schaarmechanisme bij 
Pleiades/Delta, dus mogelijk met een tweetrapstelescoop van ferromagnetisch materiaal. 

Philips Medical Systems -72- Technische Universiteit Eindhoven 



Haalbaarheidstudie voor een verticale module van een MR-patiëntentafel 13. Telescopische rechthoekige kokers 

13. Telescopische rechthoekige kokers 

13.1 Concept met telescopische kokers 

Uit de analyses in hoofdstuk 12 is gebleken dat met telescopische cilinders van amagnetisch 
materiaal niet kan worden voldaan aan alle specificaties. Daarom wordt in dit hoofdstuk 
gekeken naar een geleiding met telescopische rechthoekige kokers. Een voordeel ten aanzien 
van de belastbaarheid is hiermee te behalen, omdat de loopvlakken plat zijn en loodrecht staan 
op het vlak van de grootste momentbelasting. Ten opzichte van de gekromde loopvlakken van 
de telescopische cilinders zijn er twee grote voordelen, 
namelijk: 
• De krachten, die door het grootste moment (My) 

worden veroorzaakt, staan loodrecht op 
wentellichamen en het loopvlak. De volledige 
draagkracht van de wentellichamen wordt zo gebruikt 
voor het opnemen van de momentbelasting. Hiermee 
is de sinusvormige verdeling van de draagkracht, die 
bij een gekromd loopvlak aanwezig is, verdwenen. 

• De lengte van de wentellichamen worden efficiënter 
benut. Bij de profielrollen van een gekromd loopvlak 
is ongeveer de halve lengte van rol 
voor het contact met de binnencilinder 
en de andere helft voor het contact 
met de buitencilinder. Bij een plat 
loopvlak wordt de volledige lengte 
van de rol gebruikt voor contact met 
de loopvlakken. 

In figuur 13.2 is een tekening van dit 
concept te zien. Hierin zijn relevante 
afmetingen weergegeven. 

Bouwhoogte 

Figuur 13.1: sinusvormige verdeling van 
de belasting over een cilinderomtrek en 
un(forme verdeling over een plat loopvlak 

Om te kijken of dit concept geschikt is 
voor de geleiding van de verticale 
module, wordt als eerste de lagering 
geanalyseerd. Hiervoor wordt bekeken 
wat voor afmetingen de wentellichamen 
en lagerkooi zou moeten hebben om te 
voldoen aan de belastingseisen. 

Figuur 13.2: tekening van concept met 
rechthoekige telescopische kokers 
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13.2 De lagering 

Uitgangspunt bij het ontwerp van deze geleiding is ook dat twee telescooptrappen de meest 
ideale oplossing is. Dit betekent dat er per telescooptrap een slag van minimaal 250 mm 
gerealiseerd moet worden om te voldoen aan een totale slag van 500 mm. Voor het bepalen van 
de maximale lagerkooihoogte worden de in paragraaf 4.3 beschreven bouwhoogtes voor de 
verticale module gebruikt. Verder wordt in de eerste instantie weer aangenomen dat de volledige 
bouwhoogte als loopvlak kan worden gebruikt. In de volgende tabel staan de maximale 
toelaatbare kooihoogtes voor de verschillende tafels. 

Tbl131 a e . : max1maa toe aat are 001 oogte voor een tweetrapste escoop b k .h 

Cilindrisch systeem Open systeem 
Hoogte lagerkooi in vaste 80mm 100mm 
opstellin2 
Hoogte lagerkooi in 15mm 35mm 
trolley 

Vervolgens is met behulp van Matlab berekend welke contactlengte er voor de wentellichamen 
nodig is, om de momentbelasting te kunnen dragen. Een beschrijving van dit programma staat in 
appendix P, hierin staan ook de uitkomsten van deze berekeningen. Van deze uitkomsten is in 
figuur 13.3 voor een lagering van superaustenitisch RVS de benodigde contactlengte te zien 
voor verschillende samenstellingen van de lagerkooi. In figuur 13.4 is de maximale zakking van 
het tafeluiteinde ten gevolge van de lagering in een tweetrapstelescoop te zien, welke optreedt 
bij een momentbelasting van 8500 Nm. 
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Figuur 13.3: minimale contact/engte uitgezet tegen de 
diameter van de wentellichamen voor verschillende 
afstand tussen de wentellichamen: kooihoogte 100 
mm, roestvaststaal 
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Figuur 13.4: zakking aan het tafeluiteinde uitgezet 
tegen de diameter van de wentellichamen voor 
verschillende afstand tussen de wentellichamen: 
kooihoogte 100 mm, roestvaststaal 

Uit figuur 13.3 en 13.4 de resultaten van appendix P kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken: 
• Ten aanzien van de stijtbeid van de lagering is het beter een lagerkooi te nemen met 

wentellichamen van kleine diameter en kleine onderlinge afstand van de wentellichamen. 
Hierdoor passen er meer wentellichamen over de hoogte van de kooi dan bij een kooi met 
wentellichamen van grote diameter, de belasting wordt dus over meer wentellichamen 
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verdeeld. Bovendien is de hartafstand tussen de buitenste wentellichamen groter, hierdoor is 
de momentarm ten opzichte van het midden van de lagerkooi groter. Dit betekent samen met 
een groter aantal wentellichamen dat de maximale belasting per lichaam kleiner is. Door de 
kleinere belasting zal de indrukking van de wentellichamen kleiner zijn en dit betekent 
samen met de grotere hartafstand tussen de buitenste wentellichamen dat de scheefstand van 
de kokers door de lagerkooi kleiner is dan bij wentellichamen met grotere diameter en 
kleinere hartafstand. 

• De lagerkooihoogte van 35 mm is te klein om aan de gestelde specificaties te voldoen. Een 
lagerkooihoogte van 15 mm is daarom helemaal onhaalbaar. Deze kleine hoogte resulteert in 
hoge belastingen op de wentellichamen. Hierdoor is de benodigde contactlengte groot, 
waardoor de bouwbreedte van de lagerkooi groot zal zijn. De brede lagerkooi zal leiden tot 
een bouwbreedte van de geleiding die groter is dan de gewenste bouwbreedte van 350 mm. 
Het amagnetisch maken van deze geleiding zal de bouwbreedte nog verder doen toenemen. 
Verder blijkt de stijfbeid van deze lagerkooi onvoldoende, de zakking van het tafeluiteinde 
wordt te groot. Het zal dus niet mogelijk zijn een twee-trapstelescoop te maken voor een 
trolleyuitvoering. Voor een trolleyuitvoering zal er dus een trap aan de geleiding moeten 
worden toegevoegd. Door toevoeging van deze extra trap komt de beschikbare kooihoogte 
voor de trolleyuitvoering op: 

118 mm voor een open systeem 
98 mm voor een cilindrisch systeem 

• De benodigde contactlengte voor de lagerkooien van 80 en 100 mm kan ten aanzien van de 
beschikbare bouwbreedte relatief klein zijn, wanneer de geleiding van kogellagerstaal wordt 
gemaakt. Er is dus voldoende bouwruimte beschikbaar om de contactlengte te vergroten, 
daarom is onderzocht hoeveel de contactlengte zal toenemen wanneer de geleiding van 
amagnetisch materiaal wordt gemaakt. 

• De benodigde contactlengte voor een kooihoogte van 100 mm kan ook kleiner zijn dan de 
beschikbare bouwbreedte, wanneer de geleiding van roestvaststaal wordt gemaakt. Voor het 
RVS is het superaustenitische roestvaststaal van paragraaf 11.3 genomen, hierbij wordt op 
dit moment aangenomen dat dit materiaal voldoende amagnetisch is. 

• Met dit concept lijkt het dus mogelijk binnen het bouwvolume een vrijwel amagnetische 
geleiding te maken voor een tweetrapstelescoop voor de vaste tafelopstelling. Voor de 
geleiding van een trolley zal echter een drietrapstelescoop nodig zijn. 

In appendix Q staat een uitwerking van de mogelijke lagerkooien van dit RVS. Uitgangspunt 
hierbij is een geleiding van RVS met een lagerkooihoogte van 100 mm. Nog steeds is hierbij 
aangenomen dat de volledige bouwhoogte van de module als loopvlak kan worden gebruikt. De 
gegevens uit deze analyse zullen in de volgende paragraaf worden gebruikt. 
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13.3 De kokers 

Uit de vorige paragraaf is gebleken dat het met dit concept mogelijk zou kunnen zijn een 
geschikte lagering te maken. In deze paragraaf worden de mogelijkheden van dit concept verder 
onderzocht. 

Bij dit concept zullen de wentellichamen over de wanden van kokers rollen. De wentellichamen 
en de loopvlakken zullen onder belasting een bepaalde indrukking krijgen. Door de belasting 
zullen de wanden van de kokers ook gaan uitbuigen. Wanneer deze wanden uitbuigen zullen de 
wentellichamen die over het midden van de wand lopen minder belasting dragen dan de 
wentellichamen op de hoeken van de kokers. Er zal dus moeten worden bepaald hoe groot de 
uitbuiging van de wanden zal zijn. 

Voor het bepalen van de uitbuiging wordt gebruik gemaakt van theorie over het vervormen van 
platen schalen. Uit de theorie blijkt dat het berekenen van plaatvervormingen in veel gevallen 
niet analytisch kan gebeuren, daarom wordt voor het rekenen aan platen vaak gebruik gemaakt 
van benaderingen en numerieke oplossingen. Voor een aantal gevallen zijn er analytische 
benaderingen te vinden, zoals voor de buiging van balken. Voor een groot aantal andere 
gevallen zijn praktische benaderingen beschikbaar welke met numerieke oplossingen en proeven 
geschikt zijn gemaakt voor gebruik. Een verzameling van deze oplossingen is terug te vinden in 
het boek van Roark genaamd "Formulasfor stress and strain" [8]. 

In het boek van Roark staan in hoofdstuk 10 benaderingen voor de belasting van vlakke platen. 
Om in dit hoofdstuk een passende benadering van de belastingssituatie van dit concept te 
vinden, is een beschrijving van de belastingssituatie van dit concept nodig. Hiervoor zijn twee 
gegevens van belang, namelijk: 
• De manier van belasting, bijvoorbeeld een puntkracht, lijnbelasting of vlakbelasting. De 

belasting kan bij dit concept worden benaderd als een lijnbelasting over de volledige breedte 
van de plaat. 

• De manier van ondersteuning, bijvoorbeeld een inklemming, oplegging of een vrij uiteinde. 
De manier van ondersteuning verschilt bij dit concept per koker. De binnen en buitenkoker 
worden aan één zijde vastgezet aan de grond of aan een andere module. Deze ondersteuning 
kan worden gezien als inklemming. De andere zijde van deze kokers is open, deze heeft geen 
ondersteuning dus een vrij uiteinde. Op de hoeklijnen van de kokers zijn de wanden aan 
elkaar verbonden. Deze ondersteuning zal een combinatie zijn tussen een oplegging en een 
inklemming, afhankelijk van de stijfheid van de wanden. In het boek van Roark is een geval 
gevonden wat hier op lijkt, namelijk geval 7f van tabel 26, zie appendix R. Met de 
bijbehorende formules kan berekend worden wat de spanningen zullen zijn die zullen 
optreden. Voor de uitbuiging is echter geen formule beschikbaar. Voor de middelste koker is 
er alleen een ondersteuning op de hoeklijnen waar de wanden aan elkaar vast zitten. De 
uiteinden van deze koker zijn open en worden dus niet ondersteund. Hiervoor is geen 
vergelijkbaar geval gevonden in Roark. 

Omdat er voor de uitbuiging geen formules beschikbaar zijn en omdat er voor de 
belastingssituatie van de middelste koker geen passende benadering is gevonden, wordt er voor 
berekeningen gebruik gemaakt van het eindige elementen pakket Marc/Mentat. 

Bij het maken van deze FEM-analyses is een geleiding van RVS met een lagerkooihoogte van 
100 mm als uitgangspunt genomen, zie appendix Q. Nog steeds is hierbij aangenomen dat de 
volledige bouwhoogte van de module als loopvlak kan worden gebruikt. In appendix S is de 
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werkwijze bij het maken van deze berekeningen beschreven. Verder staan in deze appendix de 
uitkomsten van de berekeningen. In figuur 13.5 en 13.6 zijn twee plaatjes van deze FEM
analyses te zien. Het gaat hier om een plaat van RVS van 300 bij 300 mm met een dikte van 20 
mm. Deze plaat is aan de onderzijde ingeklemd en aan de andere zijden opgelegd. Op de plaat 
werkt een uniforme belasting van 5 N/mm2

• 

--•············· .................... 
Figuur 13.5: spanning in y-richting 
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Figuur 13. 6: vervorming in z-richting 

L 

In de linker figuur is de spanning te zien in de richting waar de maximale spanning optreedt. In 
de rechter figuur is de verplaatsing van de plaat loodrecht op de het vlak van tekening te zien. 
Van alle FEM-analyses zijn soortgelijke figuren gemaakt, waaruit vervolgens de benodigde 
informatie is gehaald. Deze informatie staat in appendix S. 

Uit de resultaten van appendix S kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
• In alle gevallen is de uitbuiging veel groter dan de indrukking van de wentellichamen. Dit 

betekent dat alleen de lichamen dicht bij de oplegging belasting zullen dragen. De belasting 
op deze wentellichamen zal daardoor groter worden dan waar ze tegen bestand zijn. 

• Om de uitbuiging te verkleinen moet de stijfheid van de wand omhoog. Dit kan door de 
wanddikte te vergoten en door de breedte te verkleinen. Het verkleinen van de breedte 
betekent ook een kleinere contactlengte, waardoor de wentellichamen hoger belast moeten 
kunnen worden. Voor de wanddikte is bij een aantal analyses 40 mm genomen, zelfs dan is 
de uitbuiging te groot. 

13.4 Conclusies 

• De kokers zijn de beperking bij dit concept. Door de stijfheid van de wanden en de hoge 
belastingen op deze wanden, zal de uibuiging van de wanden veel groter zijn dan de 
indrukking van de wentellichamen. 

• Vergroten van de wanddikte van de kokers om deze stijver te maken, zal leiden tot een 
zware constructie en een groot bouwvolume. 

• Voor het verkleinen van de breedte van de kokers, om de wanden stijver te maken, is een 
kleinere contactlengte nodig. Dit is alleen mogelijk wanneer de wentellichamen hoger belast 
kunnen worden, dus als deze van bijvoorbeeld kogellagerstaal gemaakt worden. 

• Het is dus niet mogelijk deze geleiding van roestvaststaal te maken. Ook andere 
amagnetische metalen zullen geen uitkomst bieden. 
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14. Evaluatie van eisenpakket 

Uit de analyses van verschillende concepten is gebleken dat het niet mogelijk is een module te 
ontwerpen die voldoet aan de initieel gespecificeerde eisen. De problematiek rond het ontwerp 
van de verticale module kan als volgt worden samengevat: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Het overhangende tafelblad en de maximaal toegestane patiëntenmassa resulteren in grote 
momenten op de verticale geleiding. Hierdoor is de belasting op de lagering van de verticale 
geleiding zeer groot. 
De lage opstaphoogte en de afmetingen van de aangrenzende modules resulteren in een 
kleine beschikbare bouwhoogte. 
Voor het realiseren van de gespecificeerde slag in de beschikbare bouwhoogte is een 
geleiding in trappen nodig. 
Om de complexiteit van de geleiding en aandrijving te beperken, moeten het aantal 
benodigde trappen klein zijn. Dit betekent een grote slag per trap dus een kleine hoogte van 
de lagering. Hierdoor zijn de krachten op de lagering groot. 
Door de grote krachten op de lagering kunnen er geen glijlagers worden toepast binnen de 
beschikbare bouwhoogte van de module. 
Voor de lagering van de module moeten wentellichamen worden toegepast. Door de hoge 
belastingen ontstaan er hoge contactspanningen op de geleiding. 
Het gebruik van amagnetisch materiaal voor de geleiding betekent dat de belastbaarheid per 
bouwvolume van de lagering een stuk lager is dan voor de gebruikelijke lagermaterialen. Er 
is dus een groter bouwvolume nodig om met amagnetisch materiaal een lagering te maken 
met dezelfde belastbaarheid. 

De uitkomsten hebben geleid tot het opnieuw bekijken van de bestaande specificaties. Deze 
specificaties zijn opgesteld aan de hand van de marktvraag, daarom is besloten de specificaties 
opnieuw te bekijken samen met marketing. Dit gesprek is als volgt samen te vatten. 

De markt is grofweg op te delen in drie delen: 

• 

• 

• 

Een zeer klein deel van de markt bestaat uit interventionele systemen. Deze systemen staan 
in operatiekamers, waar chirurgen operaties uit voeren met behulp MRI. Voor deze systemen 
zijn eisen sterk afhankelijk van de soort operaties die er mee worden uitgevoerd. Het 
belangrijkste hierbij is de hoogte waarop de chirurg aan het werken is. Deze hoogtes liggen 
tussen 700 mm en 1150 mm afhankelijk van de soort ingreep. Minder belangrijk bij deze 
systemen zijn de opstaphoogte en het open uiterlijk van het systeem, omdat de patiënt 
meestal onder narcose de operatiekamer in wordt gebracht. 
Een groot gedeelte van de markt bestaat uit de vraag naar systemen die bijdragen aan een 
grote 'workflow' . Deze systemen maken gebruik van patiëntentafels in trolley uitvoering, 
zodat de patiënten in aparte ruimtes geprepareerd kunnen worden. Hierdoor kan de dure 
systeemtijd efficiënter benut worden. Het belangrijkste voor de klant is bij dit soort systemen 
de functionaliteit van een trolley en een lage opstaphoogte. Het compact uitvoeren van de 
verticale module is wenselijk maar is voor de klant niet de belangrijkste functionaliteit. De 
tafel zou zelfs aan beide kanten ondersteund mogen worden, waardoor de er geen éénzijdige 
ondersteuning meer is. De systemen met trolley zij relatief duur. 
Een ander groot gedeelte van de markt bestaat uit klanten die minder geld te besteden 
hebben. Deze kiezen voor een systeem met vaste tafel. Bij dit soort tafels is een lage 
opstaphoogte erg belangrijk. Ook is voor functionaliteit en design belangrijk een compacte 
verticale module te hebben aan de magneetzijde van de tafel. 
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Wat betreft de opstaphoogte is 450 mm erg laag wat in sommige gevallen het opstappen juist 
moeilijker maakt. Deze hoogte is namelijk lager dan de gemiddelde stoel. Een opstaphoogte van 
500 mm zou kunnen volstaan, 480 mm is echter wenselijker. De opstaphoogte van de Intera
tafel is 520 mm. 
De huidige scanhoogte van 950 mm is voor het grootste gedeelte van de markt nog steeds 
gebruikelijk, deze kan dan ook gehanteerd blijven worden. De slag die nu dus gemaakt moet 
worden is dus minimaal 450 tot 470 mm. 

In de onderstaande tabel zijn de relevante gegevens bij elkaar gezet. Hierbij is de tafel voor 
interventionele systemen buiten beschouwing gelaten. 

T b 114 1 . h a e : overzie t van aangepaste eisen 

Systeem met Systeem met 
vaste tafel trolley 

Opstaphomrte 480-500mm 480-500 mm 
Maximale taf elhoo2te 950mm 950mm 
Minimale sla2 450-470mm 450-470 mm 
Plaatsing van verticale Compact aan Eventueel op 
module magneetzijde twee plaatsen 

Naar aanleiding van deze nieuwe inzichten worden er in het volgende hoofdstuk een aantal 
ontwerpvoorstellen gedaan. 
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15. Ontwerpvoorstellen 

In dit hoofdstuk volgen een aantal ontwerpvoorstellen ten aanzien van het ontwerp van de 
verticale module. Deze ontwerpvoorstellen zijn gebaseerd op de nieuwe inzichten die zijn 
verkregen na het gesprek met marketing. Hierbij wordt een duidelijk scheiding gemaakt tussen 
de verticale module voor een trolley en de verticale module voor een vaste taf el. Hierdoor wordt 
er echter niet meer voldaan aan de technische en logistieke wens van een modulair concept. 

15.1 Verticale module voor een trolley 

De oorspronkelijk specificatie van een compacte module aan de magneetzijde betekende een erg 
grote momentbelasting op de verticale geleiding. De beperkte bouwhoogte in een trolley en de 
benodigde afmetingen van een amagnetische lagering leidden tot een onacceptabel aantal 
telescooptrappen en een groot bouwvolume. 
Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat éénzijdige ondersteuning bij een trolley zou mogen vervallen, 
het is dus toegestaan de tafel aan twee zijden te ondersteunen. Hierdoor zal de grote belasting op 
de geleiding, die veroorzaakt zou worden door de overhangende tafel, verdwijnen. In deze 
paragraaf wordt daarom een korte analyse gemaakt van een concept voor de verticale module 
met dubbele ondersteuning. 

Het streven is om twee slanke cilindrische 
tweetrapstelescopen met glijlagering toe te passen, zie 
figuur 15 .1. De module zal op twee plaatsen worden 
aangedreven om zo de grote momentbelasting kwijt te 
raken. In appendix T wordt dit uitgebreider beschreven. 

Uit de eerste analyse van de geleiding lijkt dit concept een 
oplossing te kunnen bieden voor de verticale module in 
een trolley. Hoewel er twee ondersteuningen nodig zijn, 

Figuur 15. 1: schematische weergave 
van trolley met twee verticale modules 

kan de trolley toch een open uiterlijk krijgen als de modules slank worden uitgevoerd. 
Er zullen bij dit concept wel op twee plaatsen aandrijvingen nodig zijn. Bovendien zullen de 
aandrijvingen ook in twee trappen moeten worden uitgevoerd om de gewenste slag te kunnen 
maken. 
De bekabeling zou bij dit concept als een spiraal om de geleidingen kunnen worden uitgevoerd, 
zoals in paragraaf 6.3 al is beschreven. 

Voor een beter beeld over de haalbaarheid van dit concept moet er een gedetailleerder ontwerp 
worden gemaakt. 
Ten aanzien van de wrijvingscoëfficiënt en magnetische eigenschappen zal naar een geschikt 
glijlagermateriaal moeten worden gezocht. Met behulp van FEM-analyses moeten de optredende 
spanningen in de lagering worden berekend. 
Ten aanzien van de cilinders moet worden onderzocht of het mogelijk is deze in aluminium of 
kunststof uit te voeren. 
Ten aanzien de aandrijving moet worden onderzocht hoe deze in twee stappen kan worden 
uitgevoerd, zie hiervoor paragraaf 6.2 en hoofdstuk 7. Belangrijk hierbij zal zijn de toegestane 
hoeveelheid magnetisch materiaal in de aandrijving. 
De interfaces van dit concept moeten zo worden uitgevoerd dat alleen de gewenste 
vrijheidsgraden worden vastgelegd, om zo het geheel statisch bepaald te maken. 
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15.2 Verticale module voor vaste taf el 

Omdat er scheiding is gemaakt tussen de verticale module voor een trolley en die voor een vaste 
tafel, veranderen de eisen ten aanzien van de hoeveelheid magnetisch materiaal dat gebruikt mag 
worden. De aantrekkingskracht die de magneet op ferromagnetische materialen uitoefent speelt 
namelijk bij een vaste tafel niet zo'n belangrijke rol meer. Dit is bij een trolley wel belangrijk, 
omdat deze door de aantrekkingskracht naar de magneet toe getrokken zou kunnen worden 
wanneer er teveel magnetisch materiaal in zit. Voor de vaste tafelopstelling speelt dus vrijwel 
alleen de verstoring van het magneetveld een rol. De hoeveelheid magnetisch materiaal is dus 
alleen beperkt door de mogelijkheid dat dit met 'shimming' te corrigeren is. 
Dit biedt dus de mogelijkheid de lagering geheel of gedeeltelijk van kogellagerstaal te maken. 
Hierbij zou men kunnen denken aan commercieel verkrijgbare rechtgeleidingen, die vrijwel 
geheel van kogellagerstaal zijn of aan een rechtgeleiding waarvan alleen de loopvlakken en 
wentellichamen van kogellagerstaal gemaakt worden. In appendix U staat een korte analyse van 
de mogelijkheden voor een tweetrapstelescoop met onderdelen van kogellagerstaal. 

Uit de analyse blijkt dat het toepassen van standaard verkrijgbare rechtgeleidingen mogelijk is 
ten aanzien van de belastbaarheid. De massa van deze geleidingen zal echter hoog zijn, zelfs 
meer dan met 'shimming' kan worden gecompenseerd. 

Een concept gebaseerd op telescopische kokers, waarbij alleen de wentellichamen en de 
loopvlakken van kogellagerstaal zijn gemaakt, lijkt de beste oplossing. Bij dit concept kan de 
benodigde hoeveelheid kogellagerstaal klein worden gehouden, namelijk minder dan 2 kg. Voor 
dit concept moet wel worden geanalyseerd of de kokerwanden stijf genoeg kunnen worden 
gemaakt binnen de beschikbare bouwgrootte. De benodigde contactlengte is echter klein, 
ongeveer 50 mm. Dit betekent dat de breedte van de kokerwanden ook klein kan zijn, wat ten 
goede komt aan de stijfheid. 
Net als bij het concept van de vorige paragraaf is een gedetailleerder ontwerp van de geleiding 
en aandrijving nodig om de haalbaarheid hiervan aan te kunnen tonen. 

Bij dit concept moet verder worden opgemerkt dat het magnetisch materiaal van de geleiding en 
aandrijving zal bewegen in het magneetveld. De onderdelen zullen tijdens het scannen echter 
altijd stilstaan en bovendien altijd op ongeveer dezelfde plaats in het magneetveld, omdat de 
tafelhoogte tijdens het scannen altijd hetzelfde is. Uitgebreider onderzoek hiernaar zal moeten 
aantonen of dit acceptabel is. 
Verder zal het bij het falen van een ferromagnetisch onderdeel betekenen dat de magneet 'van 
veld' gehaald moet worden, om het onderdeel te kunnen vervangen. Voor deze onderdelen zou 
het toepassen van een wat grotere veiligheidsfactor kunnen garanderen dat de onderdelen niet 
falen binnen de levensduur. 
Ten slotte zal men moeten zorgen dat er geen ferromagnetisch materiaal in de vorm van een 
falend onderdeel of slijtagedeeltjes aan de constructie kan ontsnappen. Voldoende bescherming 
rond deze onderdelen zal dit kunnen voorkomen. 
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15.3 Verticale geleiding naast de tafel 

Nu is gebleken dat het onmogelijk is een modulair concept te maken voor zowel de 
trolleyuitvoering als de vaste tafelopstelling, is het misschien ook een mogelijkheid om af te zien 
van het idee van een geleiding onder de tafel. Dit zou betekenen dat de beschikbare bouwhoogte 
voor de geleiding niet meer zo sterk beperkt wordt door de opstaphoogte en de afmetingen van 
de overige modules. Er zou dus een concept kunnen worden gekozen dat niet is gebaseerd op 
een telescopische rechtgeleiding. 

In figuur 15.2 is een mogelijk concept te zien. Bij 
dit concept bestaat de geleidingsbalk uit één geheel. 
Langs deze balk beweegt een geleidingswagen die 
aan de tafel is bevestigd. De geleidingsbalk zou 
bevestigd kunnen worden aan de magneet. De 
volledige bouwhoogte onder de horizontale module 
kan bij dit concept worden gebruikt voor de 
lagering. In appendix V is dit concept kort 
geanalyseerd. 
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Figuur 15.2: schematische weergave van een 
geleidingsbalk uit één geheel naast de tafel 

15.4 Rechtgeleidingen van technisch keramiek 

Uit de analyses van materialen blijkt dat technisch keramiek zeer geschikt is voor de hoge 
drukspanningen. Bovendien is keramiek amagnetisch. Kogellagers van technisch keramiek 
komen ten aanzien van belastbaarheid dicht in de buurt van kogellagerstaal. Er zijn zelfs 
combinaties van keramieken die de belastbaarheid van kogellagerstaal zouden kunnen 
overtreffen. Er zijn op dit moment echter geen andere toepassingen van technisch keramiek in de 
lagerindustrie bekend dan kogellagers. Het zou voor de PMG MR echter wel interessant zijn als 
er rechtgeleidingen van keramiek zouden bestaan. 

Over de mogelijkheden van deze toepassing is gesproken met twee bedrijven die gespecialiseerd 
zijn in technisch keramiek, namelijk Ceratec Technica! Ceramics B.V. en Gimex Technisch 
Keramiek B.V .. 
Ceratec is zelf bezig geweest met onderzoek naar wentellagers met cilindervormige 
wentellichamen. Er is echter geen verdere informatie verkregen over de status en uitkomsten van 
dat onderzoek. 
Gimex achtte het mogelijk om loopvlakken en wentellichamen van technisch keramiek te maken 
met voldoende nauwkeurigheid voor de toepassing als rechtgeleiding. 

Het kan dus interessant zijn om de mogelijkheden van een keramische rechtgeleiding verder te 
onderzoeken. Dit zou eventueel kunnen met de kennis van deze bedrijven. 
Omdat dit echter een compleet nieuwe toepassing is, zullen de ontwikkelingskosten hoog 
kunnen zijn. Verder zijn de productiekosten van technisch keramiek op dit moment nog hoog. 
Dit is te wijten aan de hoge kosten van de keramiek poeders en het feit dat dit materialen zijn die 
niet op grote schaal worden toegepast. Opschaling van de productie in de toekomst zou kunnen 
leiden tot daling van deze kosten. Verder zijn er dure nabewerkingen nodig, omdat de 
verdichtingsstap resulteert in maatveranderingen. Vanwege de grote hardheid van keramiek 
moeten er bij de nabewerking vrijwel altijd diamantgereedschappen worden gebruikt. 
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16. Conclusies en aanbevelingen 

Opdracht: 
• Compacte bouw 
• Modulair ontwerp 
• Eénzijdige ondersteuning aan magneetzijde 
• Amagnetisch 
• Opstaphoogte en slag beter dan huidige techniek 

Ten aanzien van de opdracht kan het volgende worden geconcludeerd: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Voor het realiseren van een grote slag in een compacte bouw is een telescopische 
rechtgeleiding de meest gunstige oplossing. 
Vanwege complexiteit van de geleiding en aandrijving zijn niet meer dan twee 
telescooptrappen gewenst. 
De lagering van de telescopische geleiding kan in het geval van éénzijdige ondersteuning 
niet met conventionele glijlagers worden gerealiseerd. Door de hoge wrijvingscoëfficiënt en 
de excentrische belasting is de benodigde lagerhoogte, om schranken te voorkomen, groter 
dan de beschikbare bouwhoogte. 
Derhalve moet de lagering worden gerealiseerd met wentellichamen. Een lagering met 
lijncontacten is het hoogst belastbaar in een beperkt bouwvolume. 
Toepassing van een materiaal met hoge toelaatbare spanning heeft de meeste invloed op de 
belastbaarheid, vanwege de daaruit resulterende hoge toelaatbare Hertze contactdruk. 
Toepassing van een materiaal met lage elasticiteitsmodulus zal een negatief effect hebben op 
de stijfheid, wat een onwenselijk effect is. 
Een rechtgeleiding met amagnetische wentellagers van gangbare metalen kan bij éénzijdige 
ondersteuning niet gerealiseerd worden vanwege de te geringe belastbaarheid en het daaruit 
resulterende omvangrijke bouwgrootte. 
Hieruit dient derhalve geconcludeerd te worden dat de gespecificeerde compacte bouw, lage 
opstaphoogte, gebruik van amagnetisch materiaal en éénzijdige ondersteuning niet 
gerealiseerd kan worden met conventionele technieken. 

Na evaluatie van de originele specificaties blijkt het volgende: 
• De functionaliteit van een trolley samen met een lage opstaphoogte zijn belangrijkere 

marketingeisen dan een open uiterlijk van de trolley. Ondersteuning aan beide kanten van de 
trolley is in dit geval toegestaan. 

• Bij een systeem met vaste tafelopstelling is een compacte verticale module aan de 
magneetzijde van de tafel samen met een lage opstaphoogte wel een marketingeis. 

• De opstaphoogte van 450 mm is erg laag, deze kan eventueel verhoogd kan worden naar 500 
mm. Een opstaphoogte van 480 mm is wenselijker. De benodigde slag wordt daardoor 450 
tot470mm. 

• Een rechtgeleiding specifiek voor de vaste tafelopstelling kan zelfs met de aangepaste 
opstaphoogte en slag niet van amagnetisch materiaal worden gemaakt. 

• Technisch en logistiek blijft de sterke wens uit de opdracht bestaan om de verticale 
inrichting voor beide tafels als module identiek te houden. 

Dientengevolge kunnen de technische en logistieke modulariteitswensen, als gevolg van de 
technische uitvoeringsmogelijkheden, niet op één lijn gebracht worden met de 
marketingwensen. Hier zullen keuzes gemaakt moeten worden. 
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Aanbevelingen 

• Bij een trolley kan de tafel aan beide kanten ondersteund worden met een cilindrische 
tweetrapstelescoop met glijlagers. 

• Bij de vaste tafelopstelling kan de tafel eenzijdig ondersteund worden met een geleiding 
waarvan alleen de loopvlakken en wentellichamen van kogellagerstaal zijn gemaakt. 

• Bij een vaste tafelopstelling kunnen ook geleidingsbalken naast de tafel geplaatst worden. 
De geleidingen kunnen van niet of nauwelijks magnetisch RVS gemaakt worden. 

• Ontwikkelingen op het gebied van rechtgeleidingen en wentellageringen van technisch 
keramiek kunnen in de toekomst resulteren in hoogbelastbare, amagnetische geleidingen die 
zeer geschikt zijn voor een MR-omgeving. 

Conclusies in detail 

Telescopische cilinders met lagering van Tschudin & Heid AG: 

• 

• 

• 

• 

Voor het halen van opstaphoogte, slag en bouwgrootte volgens de specificatie zijn drie of 
meer telescooptrappen nodig. Deze aantallen zijn gebaseerd op standaard lagerkooien van de 
leverancier, gemaakt van ferromagnetisch kogellagerstaal (100 Cr6). 
Uitvoeren van de geleiding in amagnetisch materiaal (lagere 0,2-rekgrens) resulteert in een 
toename van de bouwgrootte en een toename van het aantal telescooptrappen, dus toename 
van complexiteit. 
Met deze lagering kunne zowel met ferromagnetische als met amagnetische wentellichamen 
de specificaties dus niet worden gehaald. 
Uitgaande van een tweetrapstelescoop in magnetische uitvoering is er winst te behalen in 
opstaphoogte en slag t.o.v. de huidige verticale module in de Pleiades-trolley, namelijk: 

Bij gelijke blijvende opstaphoogte van 650 mm, kan de slag 220 mm groter naar een 
waarde van 530 mm. 
Bij gelijkblijvende scanhoogte, kan de opstaphoogte 73 mm lager naar een waarde van 
577 mm. De slag wordt hierdoor 73 mm groter, namelijk 383 mm. 

• In amagnetisch uitvoering zullen deze winsten niet gehaald worden, hiervoor zullen er 
concessies moeten worden gedaan t.a.v. bouwgrootte. 

Telescopische rechthoekige kokers: 

• 

• 

• 

Bij dit concept is de belastingsituatie gunstiger. Het voordeel zit in de volgende punten: 
Krachten resulterend uit de grootste belasting staan loodrecht op de wentellichamen en 
de loopvlakken. 
Volledige lengte van wentellichamen wordt benut als contactlengte. 

Door de beperkte bouwhoogte in een trolley is de maximale hoogte van de lagerkooi bij een 
tweetrapstelescoop onrealistisch klein (15 tot 35 mm). Voor een trolley zullen er dus drie 
telescooptrappen nodig zijn. 
Het concept voor de telescopische geleiding bestaat uit rechthoekige kokers met 
wentellichamen daartussen. De wanden van deze kokers dienen als loopvlakken voor de 
wentellichamen. De benodigde bouwgrootte voor de lagering bepaalt de grootte van de 
kokers. 

• De benodigde contactlengte van wentellichamen, en daarmee de grootte van de kokers, is 
sterk atbankelijk van het gebruikte materiaal, de diameter van de wentellichamen en de 
hoogte van de lagering. 

• Kleine diameters van de wentellichamen en een zo hoog mogelijke lagerkooi resulteren in de 
grootste stijtbeid van de lagering. 
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• De stijfueid van de kokerwanden is afuankelijk van de breedte (van hoek tot hoek), de dikte 
van de wanden en de E-modulus van het materiaal. 

• Bij belasting van de wentellichamen zullen de wanden van de kokers uitbuigen onder die 
belasting. Uitbuiging van de wanden moet kleiner zijn dan de indrukking van contacten, 
zodat alle wentellichamen belasting dragen. 

• Een lagering van een amagnetisch metaal (austenitisch RVS) betekent dat er een grote 
contactlengte nodig is (ongeveer 100 -150 mm). De kokers moeten dus minimaal deze 
breedte hebben. 

• Uit berekeningen voor een aantal realistische constructies is gebleken dat de uitbuiging van 
de kokerwanden veel groter is dan de indrukking van de contacten. Dit betekent: 

Dat de wentellichamen op het midden van de kokerwanden geen belasting dragen. 
Dat de wentellichamen bij de hoeken meer belasting dragen dan waar ze voor bedoeld 
zijn. 
Dat benodigde verstijving van de kokerwanden, door het vergroten van de wanddikte, 
leidt tot een te grote en zware constructie. 

• Het maken van deze geleiding in een gangbaar amagnetische materiaal is niet mogelijk. 
Zelfs bij het verhogen van de opstaphoogte naar 500 mm en het verkleinen van de slag naar 
450 mm is dit nog niet mogelijk. 

Materialen: 
• De toelaatbare spanning van een materiaal heeft de meeste invloed op de belastbaarheid bij 

lijncontacten. 
• Kogellagerstaal is van de metalen het meest geschikte materiaal voor het maken van 

lageringen met wentellichamen. 
• RVS is in austenietfase amagnetisch, maar heeft een te lage 0,2-rekgrens. Deze is te 

verhogen door het materiaal koud te deformeren. Hierbij gaat echter een gedeelte van de 
austenietfase over in martensiet, hierdoor wordt het materiaal weer gedeeltelijk magnetisch. 
De rekgrens van dit soort RVS is maximaal 65% van die van kogellagerstaal. Er zijn RVS 
soorten waarbij de rekgrens dicht in de buurt komt van kogellagerstaal. 

• Titaniumlegering zijn erg gevoelig voor adhesieve slijtage, daarom zijn ze minder geschikt 
voor het maken van lageringen. Eigenschappen kunnen verbeterd worden met coatings of 
andere oppervlaktebehandelingen. 

• Er zijn bepaalde amagnetische superlegeringen met een hoge rekgrens in de buurt van 
kogellagerstaal. Deze legeringen zijn echter slechts in draad en strip leverbaar. Bovendien 
doet de naam superlegering vermoeden dat het om exotische materialen gaat, kostprijs zal 
dan ook een belangrijke factor zijn. 

• De toepassing van technisch keramiek in de lagering kan ten aanzien van de belastbaarheid 
en amagnetische eigenschappen een goede oplossing zijn. Er zijn in de huidige stand van de 
techniek echter maar weinig toepassingen van keramiek in lageringen. Ook is de kostprijs 
van producten van technisch keramiek hoog op dit moment. 
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Appendix A: principes van MRI 

In deze appendix worden de principes van MRI beschreven. De gebruikte informatie is 
afkomstig uit "Techniek in de Radiologie" [1]. 

Geschiedenis: 
In 1946 is het fenomeen van magnetische resonantie ontdekt door twee onafhankelijke 
onderzoekers. Tussen 1950 en 1970 is op basis van deze ontdekking NMR (Nuclear Magnetic 
Resonance) ontwikkeld en gebruikt voor chemische en fysische analyse van moleculen. Tussen 
1970 en 1980 is men gaan inzien, dat deze techniek ook voor medische doeleinden geschikt zou 
kunnen zijn en is men aan de ontwikkeling van MRI (Magnetic Resonance Imaging) begonnen. 
Na 1980 zijn er steeds meer toepassingsgebieden voor MRI bijgekomen. Bovendien worden 
door verdere ontwikkelingen van deze techniek de scantijden verkort en de beeldkwaliteit 
vergroot. 
MRI is dus een relatief nieuwe diagnostische onderzoeksmethode welke nog volop in 
ontwikkeling is. MRI verschilt van de bekende methoden, zoals röntgenstraling, door het feit dat 
afbeeldingen worden gemaakt met signalen die door de patiënt zelf worden uitgezonden. Er 
wordt gebruik gemaakt van radiogolven welke niet ioniserend zijn en dus niet schadelijk zijn 
voor de patiënt. MRI is zeer geschikt voor het zichtbaar maken van weke weefsels in het 
lichaam, hierdoor is MRI vaak een aanvulling op of vervanging van een röntgenonderzoek. 

Protonen: 
Met MRI kan op moleculair niveau naar weefsels en processen in het lichaam gekeken worden. 
Een molecuul is opgebouwd uit atomen. Deze atomen bestaan op hun beurt weer uit een kern 
met protonen en neutronen met om die kern een 'wolk' elektronen. De protonen in de kern 
hebben een positieve lading en draaien om hun as. De draaibeweging om hun as heet protonspin, 
zie figuur A.1. Doordat deze positieve lading rond draait, wekt deze een 
magnetisch veld op. Een proton is dus te zien als een klein magneetje. 
Met MRI worden plaatjes gemaakt van atomen met een kernspin. Alle 
atomen met een oneven aantal kerndeeltjes hebben kernspin. 
Waterstofatomen bezitten een enkel proton in de kern en hebben dus 
ook kernspin. Ons lichaam bestaat voor ongeveer 63% uit 
waterstofatomen. Daarom wordt bij MRI meestal gebruik gemaakt van 
de kernspin van waterstofatomen. 

Magnetisatie: 

Figuur A.1: protonspin 

Als kleine magneetjes zoals waterstofprotonen in een sterk magnetisch veld worden gebracht, 
richten ze zich naar dit magnetisch veld. Ze kunnen dezelfde richting als het veld aannemen 
(parallel) of tegengesteld aan het veld (antiparallel). Waterstofatomen, die zich antiparallel 
hebben gericht, hebben een hogere energieniveau. Om deze reden is de voorkeursrichting 
parallel. Het verschil tussen het aantal parallelle en antiparallelle atomen 
is echter klein, er zijn ongeveer 5 waterstofatomen per miljoen meer in 
de parallelle richting dan in de antiparallelle richting. Alleen dit verschil 
in hoeveelheid kan worden gebruikt bij MRI. 
Wanneer de waterstof kernen in een magnetisch veld worden gebracht 
gaan ze nog een andere beweging uitvoeren, ze gaan namelijk tollen. Dit 
heet precessie, zie figuur A.2. De protonspin gaat hierbij draaien om de 
as van het magneetveld. De snelheid, waarmee de protonspin tolt, wordt 

Philips Medica] Systems -86-

Figuur A.2: precessie 

Technische Universiteit Eindhoven 



Haalbaarheidstudie voor een verticale module van een MR-patiëntentafel Appendix A: principes van MRI 

precessiefrequentie genoemd. Deze frequentie is erg belangrijk bij MRI en is afhankelijk van de 
veldsterkte volgens de Larrnor-vergelijking. 

Hierin is: 
~ = precessiefrequentie [MHz] 
y = gyromagnetische verhouding [MHzff] 
Bo = magnetische veldsterkte [T] 

(A.l) 

De gyromagnetische verhouding is voor elk atoom verschillend, voor waterstofkernen is dit 
42,58 MHzff. 

Wanneer het menselijk lichaam in het magneetveld van de MRI-scanner wordt geplaatst zal iets 
minder dan de helft van de waterstofprotonen zich antiparallel 
richten. Voor elk van deze protonen is er een parallel proton dat 
precies de tegenovergestelde richting in wijst. Dit wordt 
duidelijk gemaakt met vectoren, zie figuur A.3. Doordat er iets 
meer parallelle protonen zijn, zal de netto magnetisatie van het 
lichaam in de richting van het magneetveld zijn (longitudinale 
richting). Ook in de richting hier loodrecht op (transversale 
richting) is er magnetisatie, namelijk door de precessiebeweging 
van de kemspin. De componenten van de vectoren in de 
transversale richting heffen elkaar in de beginsituatie echter op, 
zodat de netto magnetisatie in die richting gelijk aan nul is. 

Radiopuls: 

Figuur A.3: magnetisatie 

·,,--,-f·--, 
. 

Wanneer nu met de MRI-scanner een radiopuls wordt 
uitgezonden met een frequentie gelijk aan de 
precessiefrequentie, kan het overschot aan parallelle 
protonspins energie opnemen en daardoor de antiparallelle 

/\./'\,/;;:: 

richting aannemen. Hierdoor neemt de longitudinale 
magnetisatie af. Verder zullen alle spins in fase gaan 
precesseren, hierdoor ontstaat er een magnetisatie in de 
transversale richting, zie figuur A.4. Het veranderen van 
de magnetisatierichting in het lichaam heet excitatie. 
Deze transversale vector roteert met de precessiefrequentie. 
Door het roteren van deze magnetische vector wordt er een 
stroom opgewekt in de antenne van de MRI-scanner. Dit 
signaal heeft een frequentie, die gelijk is aan de 
rotatiefrequentie van de transversale vector en een amplitude, 
die afhangt van de grootte van de transversale vector. 
Wanneer de radiopuls wordt uitgezet, gaan alle geëxciteerde 
protonspins weer naar hun oorspronkelijke positie, dit heet 
relaxatie. De longitudinale magnetisatie groeit doordat de 
protonspins, die door de radiopuls de antiparallelle richting 
hebben aangenomen en dus een hoger energieniveau hebben, 
weer één voor één omklappen naar de parallelle richting, zie 
figuur A.5. Afgesproken is dat de tijd, die het duurt voordat 
63% van de oorspronkelijke longitudinale magnetisatie weer 
is opgebouwd, T 1-relaxatietijd wordt genoemd. De 
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transversale magnetisatie verdwijnt doordat de spins, die door de radiopuls in fase zijn gaan 
precesseren, gaan defaseren, zie figuur A.6. De redenen dat zij gaan defaseren zijn: 

• 

• 

Het magnetisch veld is niet helemaal homogeen, 
waardoor er een klein verschil is in precessiefrequentie 
tussen de protonspins. 
Elk protonspin wordt beïnvloed door de magnetische 
velden van de omliggende protonspins. Hierdoor treedt 
er ook een verschil in precessiefrequentie op. Deze 
invloed is afbankelijk van de manier waarop de protonen 
gebonden zijn en hoe dicht ze op elkaar zitten, dus van 
de soort stof. 

Af gesproken is dat de tijd, die het duurt voor de transversale 
magnetisatie is afgenomen tot 37% van zijn oorspronkelijk 
waarde, T 2 * -relaxatietijd wordt genoemd. 
Door de lengte van de puls te variëren kan de 
magnetisatierichting gestuurd worden. Bij een 90° -puls klapt 
precies de helft van de vrije parallelle protonspins om naar de 
anti parallelle richting, zie figuur A. 7. Hierdoor is de 
longitudinale magnetisatie volledig verdwenen en blijft er een 
netto magnetisatie in de transversale richting over. Bij een 
180°-puls zullen alle vrije parallelle protonspins naar de 
antiparallelle richting omklappen, waardoor de netto 
magnetisatie in de tegenovergestelde longitudinale richting 
komt te liggen. 

Pulssequenties: 

Figuur A.7: 90°-puls 

Voor het maken van plaatjes met MRI wordt gebruik gemaakt van de verschillen in 
relaxatietijden tussen weefsels, hierdoor ontstaat contrast. De relaxatietijd van een weefsel is 
onder andere atbankelijk van de veldsterkte, voor het interpreteren van de plaatjes moet dus bij 
elke magneetsterkte de relaxatietijd van een weefsel bekend zijn. Omdat alleen de transversale 
magnetisatie kan worden gemeten met de antenne, worden verschillende pulssequenties gebruikt 
om de afbeeldingen te maken. 
Er wordt begonnen met een 90° -puls, hierdoor zal de netto magnetisatie naar de transversale 
richting draaien. Nu zullen de protonspins gaan defaseren en ontstaat contrastdoor verschillen in 
T 2 *. Dit signaal neemt echter snel af in sterkte, 
bovendien is deze tijd ook afbankelijk van 
inhomogeniteit in het magneetveld. Door nu tijdens 
het defaseren een 180°-puls (echo-puls) te geven op 
½TE, zal de magnetisatierichting omklappen en 
daardoor gaan de protonspins weer faseren. 
Hierdoor zal het signaal weer toenemen in sterkte 
tot er tijdstip TE weer een signaal piek (echo) 
optreedt die kleiner is als het oorspronkelijk signaal, 
zie figuur A.8. Daarna gaan de spins weer defaseren 
en kan de echopuls eventueel herhaald worden. 
Door het omdraaien van de magnetisatierichting zal 
inhomogeniteit van het magneetveld geen invloed 

Figuur A.8: signaalpieken bij spin-echo sequentie 

meer hebben op de afname van de signaalsterkte. Nu hebben alleen de spin interacties onderling, 
wat een weefsel specifieke eigenschap is, invloed op signaalsterkte. De relaxatietijd van deze 
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signaal pieken wordt T 2 genoemd en het contrast dat bij deze T 2-gewogen afbeelding ontstaat is 
weefselafhankelijk. 
De tijd tussen twee 90° -pulsen wordt 
repetitietijd TR genoemd. Wanneer er een 
gebruik wordt gemaakt van een lange TR, zal 
de magnetisatie in longitudinale richting 
volledig hersteld zijn en is er dus geen invloed 
van T1 meer, zie figuur A.9. Als de vlak na de 
lange TR een echopuls wordt gegeven (korte 
TE) zal er ook geen invloed zijn van T 2, de 
contrasten op de afbeelding zijn hoofdzakelijke 
afkomstig van verschillen in waterstofdichtheid 
(proton density). 
Bij een lange TR (geen T1 effect) en een lange 
TE, zullen de contrasten worden bepaald door 
verschillen in T 2. Dit resulteert in een T 2-

gewogen afbeelding. Als er een kortere TR 
wordt genomen, is er verschil in T 1 merkbaar, 
zie figuur A.10. Als nu een korte TE wordt 
genomen, zullen er geen verschillen door T 2 

ontstaan en wordt het verschil in transversale 
magnetisatie alleen door T I bepaald. Dit levert 
een T 1-gewogen afbeelding op. 

~ .· 
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Figuur A.9: lange repetitietijd 
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Figuur A.10: korte repetitietijd 

Er zijn vele pulssequenties mogelijk, afgestemd op de weefsels die onderzocht worden en het 
contrast dat gewenst is. Het is ook mogelijk om met pulssequenties signaal uit vetweefsel te 
onderdrukken. Verder kan scantijd worden geminimaliseerd met het toepassen van 
onderzoeksspecifieke sequenties. 

Beeldreconstructie: 
Om een afbeelding te kunnen maken, moet precies bekend zijn uit welk gedeelte van het 
lichaam de opgevangen signalen komen. Hiervoor is dus een x-, y- en z-coördinaat van de 
signalen nodig. Met gradiëntspoelen is het mogelijk een gradiënt in het magneetveld aan te 
leggen. De gradiënten hebben drie belangrijke functies voor de plaatscodering, namelijk: 
• Plakselectie 
• Lokalisatie door middel van frequentiecodering 
• Lokalisatie door middel van fasecodering 

Als eerste moet er een plak worden geselecteerd, waarvan een afbeelding gemaakt gaat worden. 
Dit wordt gedaan door het inschakelen van één of meerdere gradiëntspoelen tijdens de 90° en 
180° -puls. Hierdoor zal de sterkte van het magneetveld per plaats verschillend zijn. Omdat de 
precessiefrequentie afhankelijk is van de 
veldsterkte, kan door het uitzenden van een 
specifieke radiofrequentie een plak worden 
geëxciteerd. Signalen die hierna terugkomen, 
komen uit deze plak. De dikte van de plak 
kan worden gestuurd door de steilheid van 
de gradiënt, zie figuur A.11. Een steile 
gradiënt geeft een dunne plak en andersom. 
Ook kan de bandbreedte van de radiogolf 
worden gevarieerd, bij een grote bandbreedte 
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Figuur A.11: plakselectie met behulp van veldgradiënt 
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zal de plak dikker zijn, omdat er dan een groter gebied is waarin de precessiefrequentie 
overeenkomt met frequenties van de radiogolven. 

Om vervolgens te bepalen uit welk gebied van de plak 
de signalen komen, wordt er een tweede gradiënt 
gebruikt. Deze frequentiecoderende gradiënt wordt 
ingeschakeld tijdens de echo van de signalen. Hierdoor 
zullen de precessiefrequenties van de geëxciteerde plak 
van plaats tot plaats verschillen en daarmee ook de 
frequentie van de uitgezonden signalen, zie figuur 
A.12. Met behulp van Fourier-analyse is dan te bepalen 
uit welk gedeelte van de plak het signaal afkomstig is. 
De sterkte van de gradiënt bepaalt de grootte van het Figuur A.l2: frequentiecodering 

gebied dat wordt uitgelezen, een sterke gradiënt betekent een klein beeldveld. 

De plaatsbepaling in de derde richting wordt gedaan met een fasecoderende gradiënt. Als deze 
wordt aangezet, net voor de 180°-puls, zullen de precessiefrequenties in de richting van de 
gradiënt gaan verschillen. Wanneer de gradiënt hierna wordt uitgezet, wordt de 
precessiefrequentie overal weer hetzelfde maar blijft er wel een faseverschil tussen de spins. 
Omdat deze faseverschillen niet direct zijn te meten, worden deze omgezet in een sinuscurve 
met een bepaalde frequentie. Deze frequentie is groot bij een steile gradiënt en andersom. Om 
een volledige afbeelding te kunnen reconstrueren, moeten er evenveel fasecoderingen, bij 
verschillende fasefrequentie, worden gedaan als het aantal pixelrijen. 

De scantijd wordt bepaald door: 
• De repetitietijd 
• Het aantal excitaties 
• Het aantal fasecoderingen 
Omdat na een excitatie van een plak gewacht moet worden op de repetitietijd, worden er in die 
tijd alvast andere plakken geëxciteerd en gereconstrueerd. Het aantal plakken dat tegelijkertijd 
kan worden gescand is afhankelijk van de repetitietijd en de echotijd. 

Voor een optimale beeldkwaliteit moet de signaal/ruis-verhouding zo groot mogelijk zijn. 
Daarom wordt er gebruikt van onderzoeksspecifieke zend/ontvangstspoelen, bijvoorbeeld voor 
hoofd, knie, borst enz. Deze spoelen zijn zo ontworpen, dat de afstand van de spoel tot de plaats 
van onderzoek zo klein mogelijk is. Op deze manier hoeven de radiogolven slechts een 
minimale afstand af te leggen, waardoor het signaalverlies zo klein mogelijk is. 
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Appendix B: Pleiades-trolley 

Figuur B. 1: zijaanzichten van Pleiades-trolley 
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Appendix C: opdrachtomschrijving van PMS 

Opdracht: 

Het ontwikkelen van een compact hefsysteem als modulecomponent voor een patiëntentafel bij 
een MR-scanner. 
De opdracht kan beschouwd worden als een vervolgstudie op een eerste inventarisatie van 
mogelijkheden. Sleutelwoorden binnen de opdracht zijn: innovatief, constructief, spanningen 
van Hertz, stijfheden, compacte aandrijvingen, niet magnetisch. 
De opdracht kan alle fasen van het ontwikkelingsproces doorlopen, waarbij begonnen wordt met 
een specificatiefase en af gerond wordt met een verificatie aan een daadwerkelijk gebouwde 
proefopstelling. 

Toelichting: 
In de ontwikkeling van MR-systemen ligt een sterke nadruk op een compactere systeembouw 
met verhoogde functionaliteit in combinatie met een grotere patiëntendoorvoer. Enerzijds 
worden de applicicatoire mogelijkheden en het patiëntencomfort vergroot, anderzijds worden de 
integrale kosten vaak lager. 
Voor wat betreft de mechanische systemen uit zich dit vooral in het niet mogen toepassen van 
magnetische materialen en materialen die het imaging beeld verstoren bijvoorbeeld door 
aanwezigheid van vocht in kunststoffen. 
Steeds opnieuw zijn we op zoek naar mechanische systemen die wel toe te passen zijn in de 
MR-omgeving. 
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Appendix D: toelichting van de specificaties 

Zakking van tafeluiteinde: 
Het budget ten aanzien van de zakking van het tafelblad is voor de Fast Trak opgesteld in 
document [JoB99BAG]. Maximale zakking van het tafelblad op het uiteinde van de tafel is op 
50 mm gesteld. Deze zakking wordt gevoelsmatig als acceptabel verondersteld wanneer men op 
deze tafel plaatsneemt. Als een patiënt een grotere zakking dan deze ondergaat, zal de tafel als 
niet stevig worden ervaren. Deze zakking mag dus alleen optreden wanneer een patiënt van 250 
kg op het uiteinde gaat zitten. 

Verticale 
geleiding 

Vloerplaat 

250kg 

Horizontale 
geleiding 

Interfacing 

Figuur D. l: schematische tekening van tafel 

a e .. u tget ten aanzien van e z TblDl bd d akki ng van et ta e a h fi lbl d 

Bijdrage aan Zakking aan 
totale zakking tafeluiteinde 

Tafelblad 80% 40mm 
Horizontale 5% 2,5 mm 
geleiding 
Materiaal van 1% 0,5mm 
verticale geleiding 
Lagering van 10% 5mm 
verticale geleiding , 

Interfacing 2% 1mm 
Vloerplaat 2% 1 mm 
Totaal 100% 50mm 

Dit betekent dat de hoekstijtbeid van de totale verticale module groter moet zijn dan: 

R =moment= Fpatient · L,afel = 2500-2,3 =24·106Nm/rad 
Y hoek arctan(zakking I L,afeI) arctan(0,0055/2,3) ' 

Magnetisch materiaal: 
De patiëntentafel wordt gebruikt in een omgeving met sterke magneetvelden. Hierdoor kan er 
slechts een beperkte hoeveelheid magnetisch materiaal worden gebruikt. Hiervoor zijn twee 
redenen namelijk: 
• Het magneetveld van de scanner oefent een aantrekkingskracht uit op alle onderdelen van 

magnetisch materiaal. De grootte van deze aantrekkingskracht wordt bepaald door de massa 
van het magnetisch materiaal en de afstand van dit materiaal tot de magneet. Een beperkte 
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hoeveelheid magnetisch materiaal is dus nodig om te voorkomen dat een trolley uit zichzelf 
richting de magneet gaat rijden onder invloed van de aantrekkingskracht die de magneet erop 
uitoefent. In document [JoBOORCN] is dit beschreven. 

• Het magneetveld van de scanner mag niet te ernstig verstoord worden door de aanwezigheid 
van ferromagnetisch materiaal. De veldlijnen van de magneet worden namelijk door dit 
materiaal verbogen. Dit principe wordt gebruikt bij het 'shimmen' van de magneet. Het veld 
wordt tijdens dit proces met plaatjes ijzer zo gericht, dat het mooi homogeen is in het 
scanvolume. Mits de massa niet te groot is en het magnetisch materiaal tijdens het scannen 
stil staat, kan er met 'shimming' worden gecompenseerd voor eventuele magnetische 
onderdelen in de module. 

Uit document [JoBOORCN] blijkt de hoeveelheid magnetisch materiaal, dat is toegestaan ten 
aanzien van de verstoring van het veld, groter is dan dat is toegestaan ten aanzien van de 
aantrekkingskracht. De precieze hoeveelheid materiaal is afhankelijk van de sterkte van de 
magneet, de grootte van het strooiveld en de afstand tot de magneet. De gegevens in 
[JoBOORCN] zijn gebaseerd op een 1,5T cilindrische magneet. Er wordt in de eerste instantie 
uitgegaan van de gespecificeerde toegestane massa van 400 gram magnetisch materiaal. 
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Appendix E: belastingsgevallen op patiëntentaf el 

Tijdens het gebruik van een patiëntentafel ondergaat deze verschillende belastingen. De patiënt 
kan erop gaan zitten en liggen. Verder zullen er belastingen optreden tijdens het versnellen of 
vertragen van de tafel tijdens de horizontale en verticale beweging. Ten aanzien van de belasting 
die door de patiënt wordt veroorzaak kunnen de volgende twee gevallen worden onderscheiden: 

• 

• 

Patiënt zittend op de tafel zoals in figuur 
E.1 is weergegeven. De patiënt zal in de 
meeste gevalleen zelf op de tafel plaats 
nemen. Hij zal dan eerst op de tafel gaan 
zitten om vervolgens te gaan liggen. De 
belasting, die een zittende patiënt op de 
tafel uitoefent, wordt voorgesteld als de 
massa van de patiënt verdeeld over een 
oppervlak van 300 bij 300 mm. Dit kan 
op elke plaats van de tafel voor komen, 
zoals in de volgende tabellen wordt 
duidelijk gemaakt. 
Patiënt liggend op de tafel zoals in 
figuur E.2 is weergegeven. De patiënt 
kan zowel met zijn hoofd naar de 
scanner gericht liggen als met zijn 
voeten naar de scanner. De belasting, die 
een liggende patiënt op de tafel 
uitoefent, wordt voorgesteld als de 
massa van de patiënt lineair verdeeld 
over een lengte van 1600 mm, zoals in 
de volgende tabellen wordt duidelijk 
gemaakt. 

Philips Medica! Systems 

Figuur E.1: patiënt zittend op tafel 

Figuur E.2: patiënt liggend op tafel 
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Tabel E. l: overzicht van belastingsgevallen 1 t/m 3 

2300mm 
◄ 

♦ Verticale 
♦ module MHM 

2300mm 

1~J I800mm J 

♦ Verticale 
♦ module 

2300mm 
◄ ► 

~ I•oo= 1 
Mpatiënt 

- - - - Horizon'iäle moduie - - -

♦ Verticale 
♦ module 

Philips Medica! Systerns 

Belastingsgeval 1 

Belasting (patiënt) verdeelt over een oppervlak van 300 bij 300 mm, 
in het midden van het vrije uiteinde van de tafel. 

Verticale beweging: 
Moment t.g.v. patiëntenmassa en t.g.v. massa van horizontale module 
(HM), onafhankelijk van verticale positie. 
Horizontale beweging: 
Geen horizontale beweging wanneer de patiënt opstapt, zit of afstapt. 

Belastingsgeval 2 

Belasting (patiënt) verdeelt over een oppervlak van 300 bij 300 mm, 
op een hoek van het vrije uiteinde van de tafel. 

Verticale beweging: 
Moment t.g.v. patiëntenmassa en t.g.v. massa van horizontale module, 
onafhankelijk van verticale positie. 
Horizontale beweging: 
Geen horizontale beweging wanneer de patiënt opstapt, zit of afstapt. 

Belastingsgeval 3 

Belasting (patiënt) verdeelt over een oppervlak van 300 bij 300 mm, 
op een hoek van het ondersteunde uiteinde van de tafel. 

Verticale beweging: 
Moment t.g.v. patiëntenmassa en t.g.v. massa van horizontale module, 
onafhankelijk van verticale positie. 
Horizontale beweging: 
Geen horizontale beweging wanneer de patiënt opstapt, zit of afstapt. 
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Tabel E.2: overzicht van belastingsgevallen 4 t/m 6 

2300mm 

- - - - Horizontale moduie - - -

♦ Verticale 
-+ module 

2300mm 

- - - - Horizontale moduie - - -

+ 
Verticale MHM 
module 

2300mm 

- - - - Horizontale moduie - - -

♦ Verticale 
-+ module 
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► 

► 

► 

Belastingsgeval 4 

Belasting (patiënt) verdeelt over een oppervlak: van 300 bij 300 mm, 
in het midden van het ondersteunde uiteinde van de tafel. 

Verticale beweging: 
Moment t.g.v. patiëntenmassa en t.g.v. massa van horizontale module, 
onafhankelijk van verticale positie. 
Horizontale beweging: 
Geen horizontale beweging wanneer de patiënt opstapt, zit of afstapt. 

Belastingsgeval 5 

Belasting (patiënt) verdeelt over een oppervlak van 300 bij 300 mm, 
in het midden van de tafel. 

Verticale beweging: 
Moment t.g.v. patiëntenmassa en t.g.v. massa van horizontale module, 
onafhankelijk van verticale positie. 
Horizontale beweging: 
Geen horizontale beweging wanneer de patiënt opstapt, zit of afstapt. 

Belastingsgeval 6 

Belasting (patiënt) verdeelt over een oppervlak van 300 bij 300 mm, 
op de rand in het midden van de tafel. 

Verticale beweging: 
Moment t.g.v. patiëntenmassa en t.g.v. massa van horizontale module, 
onafhankelijk van verticale positie. 
Horizontale beweging: 
Geen horizontale beweging wanneer de patiënt opstapt, zit of afstapt. 
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Tabel E.3 : overzicht van belastingsgevallen 7 t/m 9 

2300mm 
► 

+ Verticale 
y module MHM 

2300mm 
◄ ► 

1~C><:J 
+ Verticale 
y module 

◄ 
2300mm 

+ Verticale 
y module MHM 
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► 

Belastingsgeval 7 

Belasting (patiënt) lineair verdeelt over een lengte van 1600 mm, 
hoofd aan ondersteunde uiteinde van tafel 

Verticale beweging: 
1. Moment t.g.v. patiëntenmassa en t.g.v. massa van horizontale 

module, onafhankelijk van verticale positie. 
2. Moment t.g.v. massatraagheid van beide belastingen, afhankelijk 

van verticale versnelling. 
Horizontale beweging: 
1. Moment t.g.v. patiëntenmassa, afhankelijk van horizontale positie 

van patiënt. Speling in verticale module (VM) kan worden 
doorlopen. 

2. Moment t.g.v. massa van horizontale module, onafhankelijk van 
horizontale positie van patiënt. 

3. Moment t.g.v. massatraagheid van patiënt, afhankelijk van 
horizontale versnelling. 

Belastingsgeval 8 

Belasting (patiënt) lineair verdeelt over een lengte van 1600 mm, 
hoofd aan vrije uiteinde van tafel 

Verticale beweging: 
1. Moment t.g.v. patiëntenmassa en t.g.v. massa van horizontale 

module, onafhankelijk van verticale positie. 
2. Moment t.g.v. massatraagheid van beide belastingen, afhankelijk 

van verticale versnelling. 
Horizontale beweging: 
1. Moment t.g.v. patiëntenmassa, afhankelijk van horizontale positie 

van patiënt. Speling in verticale module kan worden doorlopen. 
2. Moment t.g.v. massa van horizontale module, onafhankelijk van 

horizontale positie. 
3. Moment t.g.v. massatraagheid van patiënt, afhankelijk van 

horizontale versnelling. 

Belastingsgeval 9 

Belasting (patiënt) lineair verdeelt over een lengte van 1600 mm, 
hoofd aan ondersteunde uiteinde van tafel en puntbelasting van 60 kg 
door hartmassage. 

Verticale beweging: 
1. Moment t.g.v. patiëntenmassa, t.g.v. hartmassage en t.g.v. massa 

van horizontale module, onafhankelijk van verticale positie. 
2. Moment t.g.v. massatraagheid van alle belastingen, afhankelijk 

van verticale versnelling. 
Horizontale beweging: 
Geen horizontale beweging tijdens hartmassage. 
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Tabel E.4: overzicht van belastingsgevallen 10 t/m 12 

2300mm 
◄ ► 

,~~, 

+. Verticale 
t module 

◄ 

. - -
1 
1 

2300mm 
► 

100 kg 

- - - - Horizontale moduie - - -

+ 
Verticale MHM 
module 

◄ 

+ Verticale 
t module 

2300mm 

1000 kg 
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► 

Belastingsgeval 10 

Belasting (patiënt) lineair verdeelt over een lengte van 1600 mm, 
hoofd aan vrije uiteinde van tafel en puntbelasting van 60 kg door 
hartmassage. 

Verticale beweging: 
1. Moment t.g.v. patiëntenmassa, t.g.v. hartmassage en t.g.v. massa 

van horizontale module, onafhankelijk van verticale positie. 
2. Moment t.g.v. massatraagheid van alle belastingen, afhankelijk 

van verticale versnelling. 
Horizontale beweging: 
Geen horizontale beweging tijdens hartmassage. 

Belastingsgeval 11 

Belasting van 100 kg aan vrije uiteinde van tafel. 

Verticale beweging: 
Geen verticale beweging tijdens torderende kracht. 
Horizontale beweging: 
Geen horizontale beweging tijdens torderende kracht. 

Belastingsgeval 12 

Belasting van 1000 kg gelijk verdeelt over het oppervlak van de tafel. 
Deze belasting moet de constructie 1 minuut kunnen weerstaan zonder 
falen. 

Verticale beweging: 
Geen verticale beweging tijdens deze belasting. 
Horizontale beweging: 
Geen horizontale beweging tijdens deze belasting. 
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In tabel E.5 staan de momenten, ten opzichte van het coördinatenstelsel in appendix B, die horen 
bij de verschillende statische belastingsgevallen. 

Tb IE5 a e . : optre en e momenten per d d e astmgsgeva voor verse I en e patientenmassa s b l . hll d 

Belastings 75kg 100kg 150kg 200kg 250kg 
geval Mx My Mx My Mx My Mx My Mx My 

[Nm] [Nm] [Nm] [Nm] [Nm] [Nm] [Nm] [Nm] [Nm] [Nm] 
1 - 2763 - 3300 - 4375 - 5450 - 6525 
2 188 2763 250 3300 375 4375 500 5450 625 6525 
3 188 1263 250 1300 375 1375 500 1450 625 1525 
4 - 1263 - 1300 - 1375 - 1450 - 1525 
5 - 2013 - 2300 - 2875 - 3450 - 4025 
6 188 2013 250 2300 375 2875 500 3450 625 4025 
7 - 1550 - 1683 - 1950 - 2217 - 2483 
8 - 2475 - 2917 - 3800 - 4683 - 5567 
9 - 1790 - 1923 - 2190 - 2457 - 2723 
10 - 3615 - 4057 - 4940 - 5823 - 6707 

Belastingsgeval 
11 Mz=2254Nm 
12 Mv=12650Nm 

Bij belastingsgeval 7 en 8 kan ook nog beweging in horizontale of verticale richting optreden, 
niet tegelijk. Zowel de horizontale als de verticale versnelling zijn gespecificeerd op 0,15 m/s2

• 

Voor een patiënt van 250 kg, komt dit dus neer op een massatraagheidskracht van 37,5 N. 
Voor de horizontale beweging wordt een momentarm van 1 m aangenomen, de tafelhoogte in 
hoogste positie is ongeveer 950 mm. Het moment ten gevolge van massatraagheid bij 
horizontale versnelling is dus 37 ,5 Nm. 
Voor de verticale beweging is in geval 7 de momentarm 0,533 m, dus een moment van ongeveer 
20,0 Nm en in geval 8 is deze momentarm 1,767 m, dus een moment van ongeveer 66,3 Nm. In 
beide gevallen geldt dat daar een moment bijkomt van 17 ,3 Nm ten gevolge van verticale 
versnelling van de horizontale module, namelijk 100x0,15xl,15. 
In de onderstaande tabel staan voor de twee belastingsgevallen de momenten ten gevolge van 
versnelling in beide richtingen. Deze gelden voor een patiënt van 250 kg. 

Tabel E.6: o tredende d namische krachten 

Belastings Horizontale Verticale 
eval bewe in bewe in 
7 37,5 Nm 37,3 Nm 
8 37 ,5 Nm 83,6 Nm 

Deze momenten kunnen in beide richtingen werken, versnelling of vertraging, dus ze moeten 
worden opgeteld of worden afgetrokken bij de statische momenten. 

Vervolgens moet bepaald worden met welke belasting het statische draagvermogen van de 
lagering wordt berekend, op deze waarde zal een geschikte veiligheidsfactor worden toegepast. 
Hiervoor is het belangrijk om te weten welke maximale belastingssituatie zich regelmatig voor 
zal doen tijdens de levensduur. 
Hiervoor is in tabel E. 7 wordt een veronderstelling gedaan over de frequentie dat een bepaald 
belastingsgeval voor komt bij normaal gebruik. Er wordt aangenomen dat vrijwel alle patiënten 
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gaan zitten op het midden van de tafel. Van uit deze positie is het namelijk het gemakkelijkst om 
te gaan liggen. 

Tabel E.7: veronderstelde verdeling van belastingsgevallen 
b" I b ik 11 normaa ge ru 

Belastingsgeval Percentage Aantal 
van patiënten patiënten 

Op- en afstappen: 
1 en2 1% 875 
3en4 1% 875 
5en6 98% 85750 
Li22ende patiënt: 
7 49,9% 43662 
8 49,9% 43662 
9 0,1% 88 
10 0,1% 88 

Met behulp van tabel E.7 is de volgende analyse gemaakt over welke belasting geschikt is als 
rekenbelasting. 

Uit tabel E.5 blijkt dat zich bij belastingsgeval 10 het grootste moment optreedt. Voor een 
patiënt van 250 kg zal dit slechts 3 tot 4 keer voor komen tijdens de levensduur en voor een 
patiënt van 200 kg slechts 5 keer. Het ligt dus niet voor de hand met deze waarde het 
draagvermogen te bepalen. 
Hierna blijkt dat bij belastingsgeval 1 en 2 het grootste moment optreedt. Deze situatie is er 
echter vanuit gegaan dat de patiënt met het volledige gewicht op de tafel zit, in de praktijk zal de 
patiënt echter alleen steunen op deze zijde, ofwel door te hangen ofwel door te zitten met de 
voeten op de grond. Bovendien komt deze situatie niet veel voor, het ligt dus ook niet voor de 
hand dit als rekenwaarde te nemen. 
Het daarop volgende grote moment is bij belastingsgeval 8. Deze situatie is reëel bij normaal 
gebruik van de tafel en zal ongeveer 1746 keer voor komen tijdens de levensduur. Verder 
vormen de belastingsgevallen 7 en 8 bijna 100 % van de voor komende belastingsgevallen, het 
is dus reëel deze situatie als rekenwaarde voor het draagvermogen van de lagering te nemen. Bij 
deze waarde moet nog 83,6 Nm worden opgeteld ten gevolge van mogelijke 
versnellingskrachten. Het rekenmoment voor de belasting van de lagering komt daarmee op 
5650,6Nm. 
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Appendix F: overzicht van bestaande rechtgeleidingen 

Tabel F. l: overzicht van INA rechtgeleidingen 

1. Profielgeleiding 
Rollenomloop 4 rij-ig 

( 

H'- . 

. ! .· 

2. Profielgeleiding 
Kogelomloop 6 rij-ig 

3. Profielgelieding 
Kogelomloop 4 rij-ig 

4. Profielgeleiding 
Kogelomloop 2 rij-ig 

5. Profielgeleiding 
Holle wagen met looprollen 

Philips Medica! Systems 

Algemene informatie 

De wagen bestaat uit een behuizing 
met 4 rijen rollen. Deze rollen hebben 
lijncontacten met de geleidingsbalk. 
De wagen is in alle richtingen 
belastbaar en kan momenten om alle 
assen opnemen. 

De wagen bestaat uit een behuizing 
met 6 rijen kogels. Deze kogels 
hebben puntcontacten met de 
geleidingsbalk. De wagen is in alle 
richtingen belastbaar en kan 
momenten om alle assen opnemen. De 
wagen is geschikt voor hoge snelheid 
en versnelling. 

De wagen bestaat uit een behuizing 
met 4 rijen kogels. Deze kogels 
hebben puntcontacten met de 
geleidingsbalk. De wagen is in alle 
richtingen belastbaar en kan 
momenten om alle assen opnemen. 

De wagen bestaat uit een behuizing 
met 2 rijen kogels. Deze kogels 
hebben puntcontacten met de 
geleidingsbalk. De wagen is in alle 
richtingen belastbaar en kan 
momenten om alle assen opnemen. 

De wagen bestaat uit een licht, hol 
profiel met daaraan 4 looprollen 
bevestigd. De looprollen hebben elk 2 
puntcontacten met de geleidingsbalk. 
De wagen is in alle richtingen 
belastbaar en kan momenten om alle 
assen opnemen. 

Maximale 
belastbaarheid 
lan s hoofdassen 
Absoluut in [N]: 
65000 - 640000 

Per bouwvolume in 
[N/mm3

]: 

0,19-0,42 

Absoluut in [N]: 
52000 - 312000 

Per bouwvolume in 
[N/mm3

]: 

0,19 - 0,65 

Absoluut in [N]: 
14500- 141000 

Per bouwvolume in 
[Nlmm3]: 
0,20-0,36 

Absoluut in [N]: 
9200 - 370000 

Per bouwvolume in 
[N/mm3

]: 

0,098-0,20 

Absoluut in [Nl: 
1000-4500 

Per bouwvolume in 
[N/mm3

]: 

0,0015 -0,0050 
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6. Profielgeleiding 
Holle wagen met looprollen 

7. Cilindrische geleiding 
Kogelomloop compact 

8. Cilindrische geleiding 
Kogelomloop licht 

H 

! \ 
'·· l;, 

9. Vlakgeleiding 
Naaldkooi in 90°hoek 

10. Vlakgeleiding 
Rollenkooi in 90°hoek 

···- ~;-•'' :'". 

. . 

1 . . . -+-. 
.. 
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Algemene informatie Maximale 

De wagen bestaat uit een massieve 
plaat met daaraan 4 looprollen 

........ , bevestigd. De looprollen hebben elk 2 
puntcontacten met de geleidingsbalk. 
De wagen is in alle richtingen 
belastbaar en kan momenten om alle 
assen opnemen. 

De wagen bestaat uit een behuizing 
met daarin een metalen huls met 
kunststof lagerkooi. De kogels hebben 
puntcontacten met de cilindrische 
geleidingsbalk en de metalen huls. De 
wagen kan alleen radiale belastingen 
opnemen. 

De wagen bestaat uit een behuizing 
met daarin een lagereenheid, bestaand 
uit gebogen plaat als loopvlak en een 
sterke kunststof lagerkooi, waarin de 
kogels omlopen. Deze kogels hebben 
puntcontacten met de cilindrische 
geleidingsbalk en de plaat. De wagen 
kan alleen radiale belastingen 
o nemen. 
De geleiding bestaat uit twee balken, 
één V-vormig en één M-vormig. 
Hiertussen bevindt zich een lagerkooi 
met naalden (2 - 3,5 mm). De 
lagerkooi bestaat uit twee rijen 
naalden, deze rijen staan haaks op 
elkaar. De balken hebben lijncontacten 
met de naalden. De geleiding is 
bedoeld voor loodrechte belastingen. 

De geleiding bestaat uit twee balken, 
één V-vormig en één M-vormig. 
Hiertussen bevindt zich een lagerkooi 
met rollen (5 - 10 mm). De lagerkooi 
bestaat uit twee rijen rollen, deze rijen 
staan haaks op elkaar. De balken 
hebben lijncontacten met de rollen. De 
geleiding is bedoeld voor loodrechte 
belastingen in één richting . 

belastbaarheid 
lan s hoofdassen 
Absoluut in [N]: 
660-4500 

Per bouwvolume in 
[N/mm3

]: 

0,0035 - 0,012 

Absoluut in [N]: 
239 - 12600 

Per bouwvolume in 
[N/mm3

]: 

0,0093 - 0,013 

Absoluut in [N]: 
560- 7300 

Per bouwvolume in 
[N/mm3

]: 

0,0053 - 0,012 

Absoluut in [N] 
(per 100 mm 
kooilengte): 
68700 - 268700 

Per bouwvolume in 
[N/mm3

]: 

0,62 - 1,5 

Absoluut in [N] 
(per 100 mm 
kooilengte): 
71900 - 246300 

Per bouwvolume in 
[N/mm3

]: 

0,58 -0,64 
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11. Vlakgeleiding 
Naaldkooi vlak 

12. Vlakgeleiding 
Kogelkooi vlak 

13. Vlakgeleiding 

Rollenomloo 
14. Cilindrisch geleiding 
Permaglide® glijlager 

15. Vlakgeleiding 
Turcite® 90°hoek 
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. <:>·'' . 

~-~ 
........ i l } ,,t:~<--+-~: · ..... 

Algemene informatie Maximale 

De geleiding bestaat uit twee balken 
met een vlakke groef. Hiertussen 
bevindt zich een lagerkooi met 
naalden (2 - 3,5 mm), welke 
lijncontacten hebben met de balk. De 
geleiding kan slechts in één richting 
belasting opnemen. 

De geleiding bestaat uit twee balken 
met een cilindrische groef. Hiertussen 
bevindt zich een lagerkooi met kogels, 
welke twee puntcontacten hebben per 
balk. De geleiding is bedoeld voor 
belasting in één richting. 

De geleiding bestaat uit een 
rollenomloopwagen met een vlakke 
geleidingsbalk. De geleiding kan 
slechts in één richting belasting 
opnemen. 

De wagen bestaat uit een behuizing 
met daarin een Permaglide ® 
glijlagerbus geplaatst. De wagen kan 
alleen radiale belasting opnemen. 

De geleiding bestaat uit twee balken, 
één V-vormig en één M-vormig. Op 
de M-vormige balk zit een laag 
Turcite® glijlagermateriaal. De 
geleiding is bedoeld voor loodrechte 
belastingen in één richting. 

belastbaarheid 
lan s hoofdassen 
Absoluut in [N] 
(per 100 mm 
kooilengte): 
61900 - 296100 
Per bouwvolume in 
[N/mm3

]: 

0,71 - 1,2 

Absoluut in [N] 
(per 100 mm 
kooilengte): 
21480 - 54700 

Per bouwvolume in 
[N/mm3

] : 

0,44-0,98 

Absoluut in [N]: 
33000 - 620000 

Per bouwvolume in 
[N/mm3

]: 

0,11 - 0,25 

Absoluut in [N]: 
60000 - 1000000 

Per bouwvolume in 
[N/mm3

] : 

0,78 - 1,3 

Absoluut in [N]: 
3600 - 16200 

Per bouwvolume in 
[N/mm3

]: 

0,041 - 0,080 
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16. Vlakgeleiding 
Permaglide® 90°hoek 
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Algemene informatie Maximale 

De geleiding bestaat uit twee balken, 
één V-vormig en één M-vormig. Op 
de M-vormige balk zit een laag 
Permaglide® glijlagermateriaal. De 
geleiding is bedoeld voor loodrechte 
belastingen in één richting. 

belastbaarheid 
Jan s hoofdassen 
Absoluut in [N]: 
150000 - 675000 

Per bouwvolume in 
[N/mm3

]: 

1,7 - 3,3 
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Appendix G: telescopische kollom van Magnetic 

The TM5 lifting columns consist of 3 telescopic 
alurninum pmlllc-swhid1 arr mour1ted on 2 c:ir•• 
culating ball rollers. The design is mnstructed in 
sud1 a way !hal an npli'nml ~trok~ l ~tracled 
length ratio is achieved. 
lrie drives work on pu sh load. for transport pur
po~~\ th r. rlriv~ can hold a load ofm a>:. 1000 N 
te nsi lt lörce. 
Two 'J'trsions are avai lable : 

TMS10 EASY 
2 DC voltage motors with worm gea rs are used 
~s drive-s whid1 have a rotl1tion nmti or1 through 
a spindle nut systcm which is converlcd toa 
linear motion. The linear drh,e i!-i se.lf-loc:kinQ in 
each po sition. As end position limit 2 saiet1' 
limit --switc:he:; ar~ used. 
Th e power supply and control occu rs through a 
Ma\ple tic KOM6 control unit and control (•1• ·· 
111ent s developed cspecially for il. 
"fh e drive is pn:.itt'r k.d by tbi;-i contml unit from 
O'Jerl,:iad. 

TM SOü MEC'HANICAL 
In order to off t r thr most oprn st-skrn pm5iibk 
the M[CH1\NlrAI. type has nr. drive nr otor 
in stall ed. As a rrsult optima l adaptition to 
t>:>:.istinq dri'J{" .wstern~i m1d contml units is 
c~11 suH::(·L Via a doublt wurrn gcar 2 ::ipindlt;::5 are 
run in orde-r lo implfme:nt the lift motion. The: 

LE.:J21,41f.Jûf.û jOf.o;, 
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'."ipindle sy5lems are self-l ocking, v,1hich offers a 
high lc'lel nf ser urity in lh t Ci!;-i t:: or rrmtor fail·· 
ure, 

Electrical Connection 

El ~ctri c-a l connection to the c:ontrn l unit in the 
IMS 10 Easy type works through the estab li shed 
Maçin,tic jack plurJ ,y,teni. 

lnstallation 

Attachment of the TMS drives to th e cons trnc
tion d~mrnts to be mn.ved is on the upp e- r and 
low l'r sid t"' of the columns via 8 !hmuqh--holi:::s. 
Tht rt are 8 scrc...vs of lhc t)'pe M 12-8.8 to be 
usrd, whlCh ~hould he ~,::rewed on ;Nith a torq1Jf 
of 70 llim, The screw reach into the assembly 
part'.i must be at least 2~) mm. 
During t.:ommi ssioning and installati..rn the 
information in the Tc-chnkal ln !..t ru dions must 
be followect. All applications should be protect
td él!Jainst platform tw1ards. 

Ph.--ast> keeµ in mine!: 
• lf no mounting plates are used, the support

; ng plat es strnu lrl support the lMS i, trnw arrd 
helow. 

• lf the- user's ovvt1 mounting plates arr usrd1 

they have to be rnan ufaclur t d in ac:c.arr:lm1ce 
with th1::: dim('nsior,al drav,1ing. (min. plak 
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Appendix H: telescopische spindel 

Sectie A- A 
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Appendix I: berekeningen aan stangenmechanismen 

Schaarmechanisme van Pleiades-trolley: 

X 

0 

z 

Lx 

Figuur 1.1: schematische weergave van tafel met schaarmechanisme 

Kracht geleverd door aandrijving: 

Krachtenevenwicht in z-richting: 

Momentenevenwicht ten opzichte van punt 0: 

Fs1 = kracht op scharnierpunt 1 
Fs2 = kracht op scharnierpunt 2 
FA= kracht van aandrijving= Fp + FHM 
FHM = gewicht horizontale module= 1000 N 
Fp = maximale gewicht van patiënt = 2500 N 

Xp= 2300mm 
Xs2 = 1340 mm 
XHM= 1150mm 
XA=850mm 
Xs1 = Xs2 - L(h) 
h = 190 mm tot 500 mm 
Ls = 700 mm 

(1.1) 

(1.2) 

(1.3) 

(1.4) 

(1.5) 

Fs1 . (x S2 -L(h))+ (Fp + FHM ) · X A -FHM . X HM + Fs2. X S2 -Fp. X p = 0 (1.6) 

(1.7) 

(1.8) 
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Afstand L(h) tussen scharnierpunten: 

Hiermee komen de krachten op: 

In laagste positie L(h) z 674 mm: - F81 = F82 z 5826N 

In hoogste positie L(h) z 490 mm: - F81 = F82 z 801 lN 

Gestapeld schaarmechanisme: 

X 

z 

Lx 

Appendix I: berekeningen aan stangenmechanismen 

(1.9) 

Fs1 = kracht op scharnierpunt 1 
Fs2 = kracht op scharnierpunt 2 
FA= kracht van aandrijving = Fp + FHM 
FHM = gewicht horizontale module= 1000 N 
Fp = maximale gewicht van patiënt = 2500 N 

Xp= 2300mm 
Xs2= 340mm 
XHM= 1150mm 
XA=0mm 
Xs1 = Xs2 - L(h) 
h = 95 mm tot 255 mm 
Ls= 350mm 

Figuur /.2: schematische weergave van tafel met gestapeld schaarmechanisme 

Dit concept bestaat uit drie gestapelde schaarmechanismen. De stanglengte is hierbij gehalveerd 
ten opzichte van de Pleiades schaar. Verder is het mechanisme verplaatst naar de magneetzijde 
van de tafel. Aangenomen wordt dat hetzelfde hoekbereik van de stangen haalbaar is met het 
verkleinde mechanisme, dit betekent dat zowel de bouwhoogte als de slag zijn gehalveerd ten 
opzichte van de Pleiades schaar. Er wordt bij dit concept gekozen voor de meest extreme situatie 
namelijk de aandrijving aan het uiteinde van de tafel. Dit heeft verder geen invloed op het 
krachtenevenwicht zoals deze voor het huidige mechanisme is bepaald. Het momentenevenwicht 
ten opzichte van punt O zal echter wel veranderen, namelijk: 
• Er is geen bijdrage van de aandrijfkracht meer is (momentarm XA = 0 mm). 
• De scharnierpunten van het mechanisme zijn verplaatst. 
• De stanglente is kleiner geworden. 

Het momentenevenwicht ten opzichte van punt O wordt: 

(1.10) 

Hiermee komen de krachten op: 

In laagste positie L(h) z 337 mm: - F81 = F82 z 20483N 

In hoogste positie L(h) z 240 mm: - F81 = F82 z 2878 lN 
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Vergelijking van beide mechanismen: 
Door het verkleinen en verplaatsen van het schaarmechanisme nemen de krachten op de 
scharnierpunten toe, namelijk met een factor f F: 

In laagste positie: f = 20483N "" 3 52 
F 5826N ' 

In hoogste positie: f = 2878 lN "" 3 59 
F 801 lN ' 

Door deze kracht toename zullen ook de buigende momenten op de stangen veranderen. Met 
behulp van de onderstaande figuur wordt dit verduidelijkt. 

Figuur /.3: krachten op schaardeel 

Uit krachtenevenwicht blijkt dat: 

Het buigend moment voor een stang komt daarmee op: 

(1.11) 

(1.12) 

Aangezien de krachten met de factor fF toenemen en de lengte L(h) wordt gehalveerd, zal het 
buigend moment met factor f M veranderen: 

f - f F 
M-

2 

In laagste positie: 

In hoogste positie: 

Philips Medical Systems 

f M = 3•~
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""1,76 

f M = 
3

•~
9 

""1,80 

-113-

(1.13) 

Technische Universiteit Eindhoven 



Haalbaarheidstudie voor een verticale module van een MR-patiëntentafel Appendix J: afleiding van schrankvoorwaarde 

Appendix J: afleiding van schrankvoorwaarde 

In deze appendix wordt in formulevorm af geleid 
wanneer schranken zal optreden. Voor deze 
afleiding wordt gebruik gemaakt van figuur J .1. 
Een geleiding zal niet schranken als de kracht in 
verticale richting Fz groter is dan de 
wrijvingskrachten Fw1 en Fw2- In formulevorm 
betekent dit het volgende: 

(J.1) 

Met: 

(J.2) 

(J.3) 

µ = wrijvingscoëfficiënt in de contacten 

Lz 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

cf 

d 
Figuur 1.1: schematische weergave van 
glijlagering met momentbelasting 

Met behulp van deze vergelijkingen en de evenwichtsvergelijkingen voor deze constructie zal 
worden bepaald wanneer schranken optreedt. De overige evenwichtsvergelijkingen zijn de 
volgende: 

(J.4) 

Dit geeft: 

(J.5) 

En verder: 

IM =0 t .o.v.C (J.6) 

Dit geeft: 

d d 
F ·L -F · H -F ·-+F ·-=0 z x I L w2 2 wl 2 (J.7) 

Met invulling van J .2 en J .3 geeft dit: 

d 
F · L - F · H - - · µ(F - F ) = 0 z x l L 

2 
2 I (J.8) 
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Met invulling van J .5 geeft dit: 

(J.9) 

Ofwel: 

(J.10) 

Volgens vergelijking J .5 betekent dit: 

(J.11) 

Met invulling van J.10 en J.11 in J.l, gebruik makend van J.2 en J.3, geeft dit: 

F ·L F ·L F>µ- z -" +µ• z X 

z - HL HL 
(J.12) 

Vereenvoudigd wordt dit: 

(J.13) 

Schranken zal dus niet optreden als aan formule J .13 wordt voldaan. 

Het kan echter ook zo zijn dat er twee krachten in z-richting werken met verschillende 
momentarmen. De voorwaarde voor schranken verandert hierdoor. Noem nu de ene kracht Fzi 
met arm Lx1 en de andere kracht Fz2 met arm Lx2 , zie figuur J.2. Schranken wordt voorkomen als 
geldt: 

H > 2 · µ( Fz1 · L + Fz2 · L ) 
L F xl F x2 

z z 
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Figuur J.2: twee 
excentrische krachten 
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Appendix K: theorie van Hertz 

Voor het toepassen van de theorie worden als eerste de 
contactlichamen beschreven. Hiervoor wordt voor het contact de twee 
hoofdvlakken bepaald. De hoofdvlakken staan loodrecht op elkaar en 
bevatten de hoofdkromtestralen van de contactlichamen, zoals te zien 
is in figuur K.1. Als de hoofdvlakken van de twee lichamen niet 
samenvallen is er een kunstgreep nodig, daarna is de theorie gewoon 
geldig. 
De kromtestralen krijgen een index om aan te duiden om welk 
lichaam en welk vlak het gaat, lichaam 1 heeft dus een R11 in 
hoofdvalk 1 en een R12 in hoofdvlak 2. 
Een kromtestraal is positief als het middelpunt van de straal zich aan 
de materiaalzijde van het lichaam bevindt en negatief als het zich 
erbuiten bevindt, zie figuur K.2. Een hoofdkromtestraal is 
oneindig als een lichaam een rechte lijn heeft in een 
hoofdvlak. 

Positief 

Appendix K: theorie van Hertz 

Figuur K.1 : hoofdvlakken 
van de contactlichamen 

Negatief 
Vervolgens worden de gereduceerde kromtestralen van de 
hoofdvlakken berekend. Daarvoor wordt gebruik gemaakt 
van de volgende twee formules: Figuur K.2: definitie van positieve en 

negatieve kromtestraal 

(K.l) 

1 1 1 
-=-+-
R 2 R12 R 22 

(K.2) 

De kleinste straal van R1 en R2 wordt de gereduceerde rolstraal r genoemd en de grootste van de 
twee wordt de welvingsstraal R genoemd. Met de volgende formule wordt de 
welvingsverhouding berekend. 

R 
{J}=-

r 

Met: 

á) = 1 
l<m<oo 
0) ➔ oo 

cirkelcontact 
elliptisch contact 
lijncontact 

(K.3) 

Vervolgens wordt de elasticiteit van de contactlichamen bepaald door het berekenen van de 
gereduceerde elasticiteitsmodulus. Dit gebeurt met de volgende formule. 

(K.4) 
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Met: 

E1 = E-modulus van materiaal 1 
v1 = dwarscontractiecoëfficiënt van materiaal 1 
E2 = E-modulus van materiaal 2 
v2 = dwarscontractiecoëfficiënt van materiaal 2 

Appendix K: theorie van Hertz 

Vervolgens kunnen de Hertze grootheden van de contacten berekend worden. Het gaat om: 
• <îttz = Hertze contactspanning 
• a en b = halve lengte van de hoofdassen van het contactoppervlak 
• ö = toenadering van de contactlichamen 
• F = belasting op het contact 

b 

Figuur K.3: definitie van a en b Figuur K.4: definitie van ö en F 

Hieronder volgen de formules voor de verschillende Hertze contacten. 

Cirkelcontact (exacte oplossing): 

3-F 3-F·E 2 

(YH =---=3 r 
z 2·1[·a2 2·1[3·r2 

m a=b= 
r 

9.p2 
ö=3---

4·R·E 
2 

r 

Elliptisch contact (exacte oplossing): 

3-F 
(THz=----

2·1[·a·b 
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(K.6) 

(K.7) 

(K.8) 

(K.9) 

(K.10) 
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a2 b2 
ö=-+-

2·R 2·r 

Met als benadering: 

• Kort elliptisch contact ( 1 ~ m < 30) 

V = 0 794 · OJ -½i 
OJ ' 

• Lang elliptisch contact ( 20 ~ m < 105 
) 

V = 0 794 · (J) -½i 
OJ ' 

Lijncontact (exacte oplossing): 

l = contact/engte 

Met als benadering: 

t5,,,,_
2

·F (1+1n(K __ 
1
2 

2J-1n(-F JJ 
K·E,·l 2 r E,·l·r 

Appendix K: theorie van Hertz 

(K.11) 

(K.12) 

(K.13) 

(K.14) 

(K.15) 

(K.16) 

(K.17) 

(K.18) 

De contactspanning die met de Hertze theorie wordt berekend is de maximale contactspanning. 
Deze drukspanning treedt op in het midden van het contact en staat loodrecht op het 
contactoppervlak. De spanning is elliptisch verdeeld over het contactoppervlak, namelijk 
maximaal in het midden en nul op de randen. De spanningsverdeling voor een lijncontact en een 
elliptisch contact zijn te zien in figuur K.5 en K.6 op de volgende pagina. De maximale spanning 
is aangegeven met Po. 
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~ ,,,-; 
.,./.,,,. ,,.,, : \ 

,..,_,,. ' -~t:;~·. _,,· 
" .,...,,., 

Figuur K.5: spanningsverdeling van een lijncontact 

Appendix K: theorie van Hertz 

Figuur K.6: spanningsverdeling van 
een elliptisch contact 

Met behulp van formule K.19 en K.20 is de maximale contactdruk om te rekenen naar een 
gemiddelde contactdruk. 

Voor een puntcontact: 
p max. = 1,5 . pgem 

Voor een lijncontact: 
4 

p max. = - · pgem 
1[ 
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Appendix L: spanningen onder de oppervlakte 

Om een beter beeld te krijgen van de optredende spanningen bij lijncontacten zijn deze met 
behulp van het eindige elementen pakket Marc/Mentat nader geanalyseerd. 

Voor deze analyse is een model gemaakt van een cilinder die op een plat vlak wordt gedrukt. In 
figuur L.1 is een schets van het model te zien. In de figuur zijn relevante maten aangegeven, de 
lengte van de cilinder loodrecht op het vlak van tekening is 10 mm. 
Zowel de cilinder als de vlakken zijn gemaakt van kogellagerstaal. 
Dit staal heeft een elasticiteitsmodulus van 211 GPa en een 
dwarscontractiecoëfficiënt van 0,3. Uit paragraaf 10.2 blijkt dat 
voor lijncontacten tussen twee lichamen van kogellagerstaal een 
Hertze contactspanning van 4000 MPa is toegestaan. Met behulp 
van formule K.4 en K.16 uit appendix K is voor deze 
contactgeometrie te berekenen bij welke belasting F deze 
contactspanning optreedt, namelijk bij: 

F=21781 N (L.l) 

F 

6mm 

12mm 

De spanning-rek relaties kunnen bij dit model worden beschreven 
door vlakke rek. Hierdoor kan er in Marc/Mentat een 2D model 
worden gemaakt met een element dat geschikt is voor het 
beschrijven van vlakke rek. Het vlakke rek element, dat voor het 
maken contactanalyses het meest geschikt is, is elementtype 11. 
Dit elementtype is een element met vier integratiepunten, hierdoor Figuur l.l : schets van 

eindige elementen model 
is de rek in het element constant. Deze beperking van het element 
wordt verbeterd door gebruik te maken van een iets andere integratiemethode met behulp van de 
optie assumed strain optie. 
Om een nauwkeurige uitkomst te krijgen, moet de elementverdeling fijn zijn. Het gebruik van 
veel elementen betekent echter dat er veel berekeningen gedaan moeten worden en dat er dus 
meer tijd nodig is voor deze berekeningen. Om dit te voorkomen wordt de elementverdeling op 
plaatsen met veel vervorming fijner gemaakt dan op plaatsen met weinig vervorming. Bij dit 
model zullen de grootste vervormingen en spanningen optreden in de buurt van de contacten, 
hier moet dus ook een fijne elementverdeling worden gebruikt. Op plaatsen verder van het 
contact is een grovere verdeling voldoende. In figuur L.2 op de volgende pagina is te zien hoe de 
elementverdeling bij dit model is gemaakt. Verdere verfijning van de verdeling resulteerde niet 
tot noemenswaardige veranderingen in de uitkomsten. 
De drie contactlichamen van figuur L.2 zijn dus opgedeeld in kleinere lichamen met 
verschillende elementverdeling. Deze lichamen zijn aparte contactlichamen, waarvoor is 
gedefinieerd met welke lichamen zij contact hebben en welke eigenschappen de contacten 
bezitten. Als voorbeeld zijn de vijf lichamen die de cilinder vormen in hun contactvlakken aan 
elkaar 'verlijmd' . De twee kleine contactlichamen van de cilinder zijn 'rakend' met de het 
bovenste en onderste blok. 
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Door middel van het opgeven van randvoorwaarden zijn de 
bewegingen van de lichamen vastgelegd, zodat het geheel 
statische bepaald is. Het onderste blok ligt in alle richtingen vast, 
de cilinder en het bovenste blok kunnen alleen in verticale 
richting bewegen. 
De pijlen in figuur L.2 stellen de belasting F van figuur L.1. Deze 
belasting is als druk verdeeld over het oppervlak van het bovenste 
lichaam. De druk die hier bij hoort is: 

F = 21781::::; 182 ~ 
A 12-10 mm 2 

(L.2) 

Deze belasting wordt tijdens de berekening geleidelijk 
aangebracht, om te voorkomen dat de verplaatsingen per 
rekenstap te groot worden. 

In de volgende figuren zijn de grootte en de verdeling van de 
verschillende spanningen in en onder het contact te zien door 
middel van kleurcontouren. Op de overgangen tussen de 
verschillende elementverdelingen lopen de contourlijnen niet 
vloeiend in elkaar over, omdat de elementen in grootte van elkaar 
verschillen en dus niet precies met de knooppunten op elkaar 
aansluiten. 

Als eerste is in figuur L.3 de spanning in de y-richting te zien. 
loc ■ 
_,_ 

•1.Jlh•III 

-5.IZSctlll 

-1 .424-♦ 019 

Z.Hk+IH 

,.,11"Nt 

......... 

Appendix L: spanningen onder de oppervlakte 

Figuur L.2: elementverdeling en 
belasting van het FEM-model 

L 
Figuur L. 3: spanning in de y-richting. links een totaaloverzicht en rechts een vergroting van het contact 

Aan de linkerkant van de figuur is te zien hoe deze spanning verloopt in het hele model. De 
rechterkant is een vergroting van het onderste contact. Zoals is af te lezen uit de contourbalk is 
de maximale drukspanningg 4008 MPa welke optreedt in het midden van het contact. Deze 
spanning komt overeen met de Hertze contactspanning die gebruikt is in de berekening van de 
belasting. 
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In figuur L.4 is de spanning in de x-richting te zien. Wederom is aan de linkerzijde een overzicht 

loc: lil 
Tiae: 1.Nlc•IN 1'1C)( 

-i.llh+III 

-1.11 le•DII 

-1.391•+009 

.......... 

-Z.llh+III 

J.122••111 

L 
lceH1 

C ... 11 ef91reH 

Figuur l.4: spanning in de x-richting. Links een totaaloverzicht en rechts een vergroting van het contact 

van het hele model te zien en aan de rechterzijde een vergroting van het onderste contact. Uit de 
contourbalk is afte lezen dat de grootste spanning 3822 MPa bedraagt, ook deze treedt op in het 
midden van het contact. 

In de volgende figuur is de spanning in de z-richting te zien. 
loc: lil 
TIIM: 1.lllc+III 

... , ..... , 
-1 .Slle+DN 

-,., ....... 
-i.311e+NI 

-l.130e+DOI 

·l .1Z7etll9 

-1.37h+llt 

-1 .llhtlll 

-1.llle+Nt 

z., ..... 

Z.Mk+III 

-1 ~,,.,_ 
L 

Figuur l.5: spanning in de z-richting. Links een totaaloverzicht en rechts een vergroting van het contact 

De spanning blijkt 2349 MPa te zijn en ook op te treden in het midden van het contact. 
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In figuur L.6 is de schuifspanning 7xy te zien. 

Figuur L.6: schuifspanning 1xy- · Links een totaaloverzicht en rechts'een vergroting van het contact 

De maximale waarde van de schuifspanning is 983 MPa. 

In de volgende figuur is de Von Mises spanning te zien. 

Figuur L. 7: Von Mises spanning. Links een totaaloverzicht en rechts een vergroting van het contact 

De maximale Von Mises spanning is 2342 MPa. 

Philips Medica] Systerns -123- Technische Universiteit Eindhoven 



Haalbaarheidstudie voor een verticale module van een MR-patiëntentafel Appendix L: spanningen onder de oppervlakte 

Vergelijking met de theorie: 
In de literatuur "Bali and Roller Bearings" [6] staan gegevens over de spanning die optreden 
onder de oppervlakte van lijncontacten. In figuur L.8 is het verloop van de spanningen over de 
diepte te zien langs de as van de maximale contactspanning (het midden van het contact). 
Hierbij moet worden opgemerkt dat het assenstelsel van deze figuren komt niet overeen met die 
van het FEM-model. 

0.5 

0.78 

1.0 

2.0 

' Zlb 

I 
Figuur L.8: verloop van spanningen in de 
diepterichting van een ideaal lijncontact 

-0.5 i 

Figuur L.9: verloop van spanningen in 
de breedterichting, op een diepte van 
0,5b van een ideaal lijncontact 

Uit deze figuur blijkt dat de normaalspanning crz maximaal is aan het oppervlak en langzaam 
afneemt met de diepte. Dit komt overeen met de spanning in de y-richting van de FEM-analyse 
in figuur L.3. 

Verder blijkt dat de spanning cry aan het oppervlak even groot is als de normaalspanning, maar 
sneller afneemt over de diepte. In figuur L.4 is deze spanning echter 3822 MPa. Hier zit dus een 
afwijking van ongeveer 4,5% met de theorie. Een mogelijke verklaring van dit verschijnsel kan 
de beperking van dit elementtype ten aanzien van de rek zijn. In figuur L.4 is wel goed te zien 
dat de spanning sneller afneemt in de diepterichting van het contact. 

In figuur L.8 is de spanningsverdeling over de breedte van het contact te zien op de diepte waar 
de orthogonale schuifspanning 'tyz maximaal is. Tijdens het rollen fluctueren de spanningen crz, 

cry en 'ttt tussen nul en hun maximale waarde, de orthogonale schuifspanning 'tyz wisselt echter 
van teken en is dus een wisselende spanning. Voor een lijncontact is dit op een diepte van 0,5b 
en wisselt tussen +0,25p0 en --0,25p0. Voor een puntcontact is dit op een diepte van 0,35b en 
wisselt tussen +0,215p0 en -0,215p0• In figuur L.6 heeft deze schuifspanning een absolute 
waarde van 983 MPa, dit is ongeveer 24,5% van de maximale contactdruk van 4008 MPa. Deze 
waarde komt dus goed overeen met de gegevens uit figuur L.9. 

De maximale Von Mises spanning onder het contact bedraagt 2342 MPa, dit is ongeveer 58,4% 
van de Hertze contactdruk van 4008 MPa. Volgens figuur 10.3 uit paragraaf 10.2 zou deze 
spanning 0,557p0 bedragen. Het verschil wordt weer veroorzaakt door de afwijkende spanning 
in x-richting van figuur L.4. 
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Appendix M: lagering van Tschudin & Heid AG 
Th&. nov~I TH•r!)li&t ,:,ttg~s ttllow "1@ 
dlsphi<::•m•nt (iftrtov!:ng pttt1:$ in lln 1111fol 
dJreetl!m thrqugh. t~• uie M nJl11th,11ty 
$impl& •1\d . '""'l!tt,nl'/lllely} IV1'4Ucëd 
par!!ill~l $heft11 /l"!J $~Vil~; N!71 radi.al 
movalwmt is pcyssibJe, · · 

A 1<,11:inH l;li;,>1\'leflt In Hw forrn of a shaped 
rciltir prnvidu:; thu buaril1u l;lkment bo·· 
tw.i;i:m thJ g,.,id,m, whe·ruby thu ro!l w ii; in 
!in,,; conti'lçt whh the ;:heH ,md th'-' ulut.ivo ,,it 
right ,rngk,$ to thi} ,fü&ctkm ,,r miw,Jmiint . 
BecaIJM of thiil für(t (X!rit'.lC·t pro4oad ,,1; 
assembJy een be kapt low (0-4 wr1}. Thit 
produces ~1 ;.o~( $Urfa.ce- r>res~~Jte bet\.~.tAt1t1 
th(;) rollers and guideways (Hemiim 
Pf!}ijt<ure), In s pite of th is the headng is 
d1;ki, ,.t~-c1Jrnte und can bf.l nf.l,wiJ')' loadod, 

De$ign details of the TH-eytlnd&r 
lhuiar gulde 

The !i!\ e c,,m,att d t!i,,. rnllrc,r mernbern with 
thait sadclle forl'l\ ,;en llt• rnodlly seen in the 
$U<:tion, The •comr,h~w Jkm,,, 1wicto com
~ri$~$ auida sîeeve 1, on Vtt"hóSO <::t:mç41.vu 
1rrro1 2 the rohers .,/\. !ac,ite, Thi!- n)IHng ow
ti<m ru.:a;urs on lhe outëf surfaces ~:>:f tht~ 
rollert, fi, Who~a <,rdius :3 is aJmost.the sa1·nè 
as t h~i: Qf dw 11•Aifo sfo<,ive , The inner ,un11• 
iflf) .. $Urfote6 <if !:ho :~«rn.i r,;iJl(;)r4 toll'-! .on the 
con~ell; fonrr $ tri v,.,,1 iJUÎd'o .shuft 9, The 
,SU<ld!e shapad rw·r..1fr,n ,mrhi<:l.) 6' .hos ap" 
prmifmately the. ,;;arr,e 1tt.diu~· J ,11! t he lJIJkle 
i,h,,tt, To• keep the roEmt, ap,fär.t und to p t'O· 
vwrt t;hem !rom skewlng, 1:hoy aw spaç(;fd 
{>UI; {ire,d rotairmç in p1astle or m eta! ~\{!!JO$ 
1(), 

Formed rollers 

The fo.rmed roUers sre mansJffl(:tornd 1:0 OIN 
5402 tmm 100 Crfl· nr S;\f; 52 1(:0:) stML 
Stv.i.nlcss m,,teria!s tra also avaiiab!e, S 
to!ornnces olassea ate avaiiabJe \Va!uas in 
IH"tû ~ Ûther t;la:>.s~s-on roqt.ffist, 

Class 4 

Chl(,,; fi 

+ 1 / Q 

Of-1 ----------- 1 / - .2 

Tht:~ ~UfH~ rinu·~ ~t ro· fn(H.k~ (J f t:) ~;>}lOCk ur;d 
\"/(11;1r- ru~it>1 arrt pi.~$th:; \Pf)ly"t1rr~~cl 1" Th,;~y ~HJ 
heat ,esi.s tent up to,~. st) •C. Th,.,y· wil ! tiliw 
nm swell ond;;, 1he hfi,,ence of !iqukls. The 
roller cages can he supp!ied il1 se!}arate 
dn.ga, ,n atanda:rd !angtha (Il whlch cao easl• 
!y oo dipped togsihet, Wh~n the reqoired 
kngth !hl has heen achls11ed, the loeking 
iJiit>s ,:;;nn bu tuf t>f! tht, JaM . ça.go, fir,g , 
Lt#igi{:h~~ (h} 1.h-~if ÇühttPt { l(~ ~Jr;:hit.rV-~d (1~inf} 
s i(;!i\d.iifd rthii <>bt<:!irWd ti,, ;,-;.~urti1>9 

~ · :Pt~p~t-_ t~vhi~)-h -(;1.:!n <'Xlû~~ bi~ 
\!!ii~[l, The ûtl!>:!71n method 

«UPij.i$the dèskè\! Mi,m1~iwoJ ~0J',a1'Vll(!k$ w 
-~i!IJ/ t rw • 1,!PP!iP~f!tjtj ;;,ntj. Jo,idigo .to b~ 
,}asembli:1d. AJl nai:à?!fa,:irv value.s ärè prtivid• 
ed in tht> fti l!o•,vin,f tabfos. 

Philips Medica! Systems 

Tb<:, ro!l1Srs aru <:arrk,d ln a p!astle er metaiic 
(;i.l{W, Wh hln t·lw ('vÛ'fä which c,m be clip• 
pt~d t~~111Jotht:it·, th(~ r-oport~ •Jru urr-an\}1;,uJ i fl 
t f>kal fashkm ,;o thäi: Hw Mitiw (,«rfoCl! Qn,,:, 
d th~i sh!l[t a.nd sl<!!N<l ars, C<ivM~Hl. In 
opersition, düe .t!;l the Hne com@ct the sw• 
facas of the shaH: and. ~Ül<!Ve füe cön• 
solidatod and burnished, !eading toa JongM 
sorvloe Hte of thu guide wnit. A.s oppos.ed to 
the point contact wlth baf! guictoa, thore is 
ti.o d.i.nwne to tlw running s "rfoctls. 
Tho hmgth ofthf, b,J(ir1ng con bo .idaptod to 
r(sqi;immont,,. by dippir,g tho pfintic roller 
eaga·e. töflt)1h~r. lhi::: û<)rfl()luxity (.3fJd ,~?)U1 Qf 
Sti,;~k hwel,; c11n fü;;,efom be rr,<lw:n<I, 
The stroke of t he wJ!er Cl:lfll! is ,l!w,ly~, h,llf 
that of the llmrnr be Ming. The for(,e req11r1(ll'.f 
to ovorcorne rolling friction is verv l,,w (fifa• 

Pre-load 

The pre~load (\/} it: 1i·H:: diffm'fmcfl btrt·.•v(~1:w: 
the i,ize maasurnd 011ar two ,adi~lly (lppot• 
ed rollers in contact with the .guld<! shi!!ll 
û!1d the bor<i oi the g uide slfüwe, 
\J '" ,;ly,,- ·1· 2 r "•· Di 
l)f .:z.: tl~~- + ;~ r .... \/ 
Ttm- pro.-. krnH , v-altK:~. n ~IJ.tt.vd to kHM.ifnn ~od 
the sha1t dia.fn,,;tfü an'>. yivAn in the folk1wing 
tah!es. Thev are achie11ed by ~i!-loct inlJ A(1 

apprapriate class of roliers, 

Under dynnmlc loadîn9 
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tion coaffichmts betw<l;cn 0 ,005 ,.md 
0,009\, 

Th.e cylinder Jinear g,uides .nN usi:1d on 
machine$., inl1tn.ftf)(:_H1tsf tooi$.-- {½O.d -fl:~(tur.o~•., 
fO-f prt::ch~ku1 rnt;r.:han.î$trm, A~; 'i,i~H .a~ ft.)f 

pHh~r- tJh;~ ~HH-~-

!n u<:iditk•n to the r~nw.~ qt pi1:riltk G<:l/!li<S, 
r,,ot;.11 c,,w~s lr1 ;~lumlr\lum o, Mher meta!.s 
c:vr, aJsó be S!.lf-\Phi(l. 

Th1c< ullle of this r1.❖111._.! (lQt'l#<truitik1n11f ele• 
m@nt is p.itriic(.1111,ly lllpptop,tlatil, Îil Cjli'$$ 
wlUii.-. h,;avy !()ad$ muat be ,moved in 
eonflned SJM!eea without 1011• of i:weci• 
afort Of rigidlty. 

<.·~,~--,.. ........ 

, .. 

'"'- /-- < .. :!JE [ 

i ~ ! 

Sh<~f t -di.HrtH}tC-t dw:....: 
ûi Gtikj~;:, $11.::·f~v~~ b(tn~ tföHti:~}t{~r 

"" Diarniltar nl forma<! rnûer ' V ~ Pra-load 
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Detarminatlon of th& roller 
cag«il :size ROLLER T RACKS - (lÎffU:>MÜ<!l'l/; ir. rnm 

TheW:m Ma i:y!i11d-0r llne,M guide fa in rda· 
t!nti 1:t) 1lW 1>1>11dfi1;atl011 ,;Mii)iliKÎ~•d. lt ls 
'(l'l<'fitl.fore- l'l/l:(:<'ftlf.(i (,Y 1.G' kmlw: the data CtHl· 
Ct~trnino- '{:hij :~tih1;:-., (H dy:f-1{:~.f'r~*-{::: . .fo-t{:~}tii "Tht} 

sl;ee of th,a roH;;r f.:ag'il< ti> !sHhth,, kmd '-'il·' 'Y· 
ing C/lî)>l{frty- jl(l( rOliiJf tfi)1;;t,, 1;,m be 
ett.ablb)1,}ri from th•~~•!l' -wfü;.(1$. A. rolhó>r 
track c<Jmprlsea. 1W(> •lilt)<ii dr,wi tooother 
with 1:/ieir rr.,ller(i. We-n,,;ommmitl tlwt an 
ade(t11atfa r:11féty mo,gin bu a!l;,,,w,id. 

Tl1i1 l(iad i:z•p•oitlas ~1iv•~i> nJlilW to the 
f,idial lo:.1din9 r.if Sl;llr\dMd t<iHern witn shaft 
and tl;,,ev!á in ha1·detwtl w1tJ qn;-unä sto-ol 
iHfk 62.+2}, ·,1w, din" :"1e.im1(,--pl' the shaft 
and Sli:,l)V!á w:1ed WiH d;;t(,rniin,} u,~ ~tiff· 
ne%. Thé rnfüH p!rlli;;r(l '"f~)W;u !l'I/WV 4 
tracks, 

For llmi!ar bearlng:li lti h>!lf'&inod, stuin• 
la$S #tet! fhardf\t,;;ti HAo füJ,fä'il, !oud c,ir• 
rylng c.!lpil,dil(!.S aro ,wpm~:i(Mtuly 75% oi 
t h1t s11,1r,datd v ~m,lor,; Tho10 •,pecial ver· 
slon$· Oflá .s<1ppliei:I r.m n)qlu;,ut con·,pleW 
\.Vith trn.~ Oét~errnarv d>:tU1. 

Length 1, for TH roller t:lii~~ b; <:ah;u• 
lated as follows: 
Numbe.l' of roller uacks x {S o, e mm) ,, '1 ol 
cdosing ring , 

Complete cylînder linea, guhfos, emn• 
prislng shaft and aliieve wkh metthillg 
roller eaoe can hé suppl~ ready for fit• 
ti,n9 to cuatomers speclfleadons, 

Cage rînga and formed.roltr.rs <:an !ilSO 
be aoppliad aeperataly. 

d 

Cahmlation and ordering exampl&.s f-or TH•tollèi" cages 

Sefi!ty factor& m«û be allowed for additlonally 
Dyrmmi<: loading 2250 daN tor slze 24i30, 
Roller t rac.ks ' " 2250; 1415 daN ,, 16. 
Thi.i Qvi~rdl knqth Q.f the roller cai;ie is d1ltermlned as foHows: 
1 l·o, orH1 ruller ·cug!;l iinr,i: ,, 5 mm, 
h ()verull !unqth <comprii,lng · 16 ruiler caga rings of 6 mm. 

Cah;ulath:m: No . . of roller tracks " 1 /6! + 1 16) of closlng cage dng, 
Len'.Jth h theratore: i16 x 6 mml .; f, nvn = 102 mm, 

In uddiür.m the tolerance class reciuîred, tor example 2 , must ba glven, 

Ord~•ing htform"11tion: 2 TH,rollar ceges 2 4/30, order No, 552010, 
16 rnl!or trncka, h "' 102 rnm. 
1't;thH1fflGij ,cJU~$ 2 , 

BWW: ioá!foiH fnOO i'.l,1N i'm ~irn 56/63, rolbr trud.s ~- 8'10() ; 5SO d,,N ~ 14. 
Th~ nv~n:iH ü~nyth öf the:~ roHot c-~~w~ ht t1ct~nnin:;~o ~u folkJW~$: 
i for ,1rH~ rû!I "'' ca(Ji;; d 09 "' f, n><n , 
1, for oven.Is !en~1h cmnp:i~iing 14 roUi~r t r,ick!:> ,_,!' 8 rnrn. 

Calculatktn: f,h:) . af (öJlm tr::B;ic~; x 1 (8} •~ 1 tfH 1n- ck($inu rulk~r c~no rinu, 
lennth 1, ttmrofnro: ( 14 x I'\ mm} + 8 mm "' 1 ;?{) mr" . 

fn addhJOtl the toiet~nCt}. ds~tJ reqtüri:lt for ~xm1tpic 1, nH.Jst Oi.:.t u!v-en . 
Otdetl,m ln1~tmatlon: 4TH· m!l,•,1-<:,1(}Eis ö5!€',3, •>tzk,r NP, 562018, 

14 Wll(lr t, .1~k.s, h ~ 121) l',rn, 
Töh::'f$rlt:f~ d:iHS- 1, 

Should al! the roHer tracks h the roHer c:.ige u,s,nd m>1 bi, ·wquirn<l, ih,, ,xm,·,ec1ion can be 
made wkh e:rnptt cage rhgs,_ of an h,tem'l<'!t1ill.l,n Üh\l ;;s p,~, i,11.e tahfo 3djacent can b,~ .1n ,1de, 
-Such interms1diate pieceir wil! be ..-aqüited aspeda!ly fr,r len91hs nm ·divlsibla hy 6 ûf 8, 

Ordering e1t11mple: . GTH-rçi!!er cages 32M-9, Nder No, SQ2914, 
· é1Jch wîth 4 roHar ·J,filÇk~?fight ilnd lelt, 

h V . $0 !'\Jf'O, lr1te1mWMtnt :,lii'ce $ c1Jgnringa. 
Tólet1lhr:ie desa 3, 
Or;J, •·• "' tof; mrn, ime,n',ediati;, plfce 45 be. mi;,(le). 
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LOAD CARRY!NG 
CAPACITlES 

·for 1 rol lor va,:k 

di,i1amic· 
. '<1aN 

90 

300 

380 

statiè r 
caf'i 

.JO 

140 

470 

500 

," 

Sirns for interrnediete pkces 

Tr 
ti~I 

~ \'f~~L. ~c"*l ~ ·, ....... ~ ........... 

M.!torial: Piasth:::. or aluminium 

Technische Universiteit Eindhoven 



Haalbaarheidstudie voor een verticale module van een MR-patiëntentafel Appendix M: lagering van Tschudin & Heid AG 

Fïttirig guidelin@$ 

lht, fitti1i11 JM thod wi!I be détotwlrmd 
obove .,111 by the turn::tionol ,;,p$dfication 
p'laoed on thê !inaar g:µide. A tfasic rul:e 
:i.hcuM. bif! i:.bservad that the higher pra-!<>ad 
vah.i,, shiNhJ b~ U$-Od for lm,; :,pecti 1'1 ···· 10 
·Jit/tninl uµ!lmtkm tH>dt,., twm:v loods and the 
lo·#er fJrifl, load vaiua lor higher speedi.. 
Loads and mom,mts of force recsultiog from 
the aCCi:ih~fO'Uotrn l>CCUl(Jl(j. mu:.t be- taktm 
into uccount. 

When nuuehlng the roll&, ,:;ag$ it is bî'<$t 
to Hn-;.t prOOtl€J~ 1h1~ sfi<:rtt to th1ii rcJutk(o ~3:t::O 
und a diameter tolernrics of ISO h4, The 
bom oi the 1> lea11e can then be n'letchad bv 
lwnlng . When l111.li19 the {l<üdc ~h~cve,. eri• 
~HJ~e Üü)l it i ~, f~Ot t) IP~Jç.rf in by a:titJht _·Pnl*t~~· 
j il \jt ni:Jo,~s~a ry n:l"lion9) ,. Oepe nifüig on th-.i 
Wpe o-1 äpp\ièetion !t tal', à!:,;q bé térnente.d 
\Lpctitä) or m ou ldod l Ai,)lqha:, in !) lice ,. A 
H{1ht: Sik1ë fr( with <Jnd $Ül:ps ,s ulso possibk) 
dapon<-.font on dosign. \/Vith multibeafing or 
mutti•pillar applicalions, accurate hom 
alignm,,;nt: i$ er,$entlol î11 <irtli:<r to avclci itmi· 
tn~nfl< 

The foHowi.-,g poim.5 should ho ooted 1<1 ,;i1 -
st.;r,r, po<fecl: Of>OnHiun of the lincw gi.1kle: 

Spèçîal tvJMs of rollèt cage 

f-or 1,µocial applicatilms, prindpallf for use 
wt&i for,;ie, he,avy !in•li!t guides, roller cage~ 
!iáiirlia s1ipplled mo~!o ot àhiminlum <ir othi:.r 
ml\'t,ali;, So~ standerd TH fitl21 , 

î1111se cages ara msd1ci iii a single piecec snct 
oannc.t the,ef1m: be c!iJ>ped togmher, M~'ittil 
f?lh,r f-;~IJe~ <!te available o,, ~•hort ddiWf'f 
time~. 111 both st,md?f(I •~nd special sizes 
trom dim"msiqn i:;i/1$·, Lmger sizas 11bove 
92/J{.)0 •~an t!" ".' •.1~p!fod to i ,;;,1stom&1 rn· 
(jkll ! l,<!))(1HW WJth (Qt\ mm Î-Oltl) ro!le,rs. 
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The shaft aod the •leevé :.hould be 
mam.ifactumcl with a surl'ace rouohnea• 
within Rt 0,8 jif1l, AH g(lide elemems. must 
be throughly c,hfü(H)O, 

Th-0 unit# iité a#t~mbli!>d bv ir,s;;!rtiiig the 
shaJt in the slet\fc, üiking ltlt() !)(:t;OO!tHhat 
the rolle:t caga only travals half the strok,o. 
AU blOW5' and canting must be avoided. To 
previmt <1l<;k1I sl;p, the roll,,,.. c3g.e sho,,ld be 
retair,ed with i.ultablo <.mtl rcutraint:i ~ud> 
as sha<Jlders on the shaft or fittad collats, 

Contamiriatlc0n of the rollers should ba 
pri;!ve.nted bv etfi<;iem 1,ea!ing with wiper 
sauli, iSimrr1etrirl(!, Freodénbarg or Gac,,l, 
where the c,:lge i 1;1malns inaido thb ·s(o,,ivc, 
or with be!iows ,:,r sirrülar seuls whoro tho 
,; age is !ontie(than tlw s!aeve, This is par, 
tic1.dt1rlv l/))P'?tM1 Whl}re gvidM, ara 
b.1brk-atad fot Hfo. 

Depimdent on tha upµ!icuti<m, all 1:ht~ w•II 
known rqUer lubricaots such as gr•J,iS(J, 
ol! i)r oil mist r:a.n ha wm.d, For cartain in
dividuul casos l~ibrit:atl,>" fo,r !He is edvfl•~
tageous, 
The following !ubricants and lubrkating 
rr,ethods can ()e r~commendad: 

In the uppw part of th•J phm(>fl<iil}'.>l', <1 be!I is 
undef pre•!oad bl!ltwean u 11uido ihait (lnd 
~ieeve. In the lower part. a TH-form rol!,.r. 
Th-0 ,rn~nsive cor,centratlon of light and 
clark is purtkn*lriy o,:,rlce11biî'< at the ba!! 
contact points and indlèatas hf~1h rol!in~ 
p1·or.sr;,es, As npposad to this, tho !oud 
tii~tt\t>utîot> ttt t he rnU ar ;::mita et a reas is 
much widm ,1r,d thi.1:;. 1x<•p<1rtionatoly lass 
intense. 
The rolatively high produotion cosrn us 
c<imt)IH(,d t.o the formar ba!I sleeve guidos is 
1Mrc than offaf•t by tha technica! advan
tages. 

Subject to a!toration 
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Oil fubr[()atk>rt, drip lul:)rîcation, norma\ 
oils: 
Mobll Velcdte 6 
SP En.,,,go! HP 3 
Shoë.l VlttM 13 
lis$() $µi!lCS$.(l 34· 
Gt&H$ lubfiç,atlon, bal! beat iflg grea\Sa, 
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Appendix N: beschrijving van rekenprogramma's voor 
T&H-lagering 

Programma 1: 

In appendix M staan gegevens over de standaard lagerkooien die door T &H worden geleverd. 
Het is mogelijk om aparte ringen met wentellichamen aan elkaar te koppelen tot de gewenste 
lagerkooihoogte. In de appendix staan gegevens over de afmetingen van de ringen en 
wentellichamen, het aantal wentellichamen per ring en de maximale radiale belasting per ring 
wentellichamen voor kunststof ringen tot een diameter van 100 mm. Ook voor metalen 
lagerkooien tot een diameter van 200 mm staan gegevens over het draagvermogen gegeven per 
ring met wentellichamen. 
Een kunststof lagerkooi wordt opgebouwd door een aantal ringen met wentellichamen aan 
elkaar te koppelen en het geheel af te sluiten met een lege ring. De hoogte van de lagerkooi is 
dus het aantal ringen met rollichamen maal de ringhoogte plus de hoogte van de afsluitring 
(=gelijk aan hoogte van de andere ringen). Voor de metalen lagerkooien wordt aangenomen dat 
de verdeling van de rollichamen over de kooihoogte hetzelfde is als bij de kunststof kooien. 

Hieronder volgt het Matlab-programma met daarbij stap voor stap beschreven hoe de 
berekeningen verlopen. De berekeningen worden gedaan zoals beschreven in paragraaf 10.3. 

clear all; 

Fmax1=20000; 

Fmax2=16750; 

Fmax3=13300; 
Fmax4=11000; 
Fmax5=8750; 

t=lO; 
Ringen=12; 

n=l; 

Alle variabelen wissen uit het geheugen 

Definiëren van variabelen: 
Maximale radiale belasting voor verschillende 
ringdiameters in [N] volgens gegevens uit appendix M, namelijk voor 
diameters van 200, 160, 130, 100 en 80 mm 

Hoogte per ring in [mm] 
Maximale aantal ringen in halve lagerkooi 

for Nring=6:1:Ringen; Definitie van aantal ringen in de halve lagerkooi 
waarvoor de berekening wordt uitgevoerd, dus er 
worden voor 7 verschillende kooihoogtes 
berekeningen uitgevoerd, namelijk met 6, 7, 8, 9, 
10, 11 en 12 ringen in de halve kooi. 

Lk(l,n)=t+Nring*2*t; 

df=Fmaxl/(O.S*t+t*(Nring-1)); 

M=O; 

for m=l:1:Nring; 

Philips Medica) Systems 

Berekening van de lagerkooihoogte in [mm] voor 
de verschillende samenstellingen, deze kooihoogtes 
worden opgeslagen in de eerste rij van matrix Lk. 
Definitie van de lineaire krachtverdeling over de 
halve kooihoogte op basis van formule 10.1 uit 
paragraaf 10.3. 

Voor elke ring wordt het moment ten opzichte van 
het midden van de lagerkooi berekend volgens 
formule 10.2 uit paragraaf 10.3. 
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arm=O.S*t+(m-l)*t; 

F=arm*df; 

M=M+arm*F; 

end 

Moment(l,n)=2*M; 

n=n+l; 
end 

n=l; 
for Nring=6:1:Ringen; 

Lk(2,n)=t+Nring*2*t; 
df=Fmax2/(0.5*t+t*(Nring-1)); 

M=O; 
for m=l:1:Nring; 

arm=O.S*t+(m-l)*t; 
F=arm*df; 
M=M+arm*F; 

end 

Moment(2,n)=2*M; 

n=n+l; 
end 

n=l; 
for Nring=6:1:Ringen; 

Lk(3,n)=t+Nring*2*t; 
df=Fmax3/(0.5*t+t*(Nring-1)); 

M=O; 
for m=l:1:Nring; 

arm=O.S*t+(m-l)*t; 
F=arm*df; 
M=M+arm*F; 

end 

Moment(3,n)=2*M; 

n=n+l; 
end 

n=l; 
for Nring=6:1:Ringen; 

Lk(4,n)=t+Nring*2*t; 
df=Fmax4/(0.5*t+t*(Nring-1)); 

M=O; 
for m=l:1:Nring; 

Philips Medical Systems 

Hiervoor wordt eerst de momentarm van deze ring 
ten opzichte van het midden berekend. 
Vervolgens word de belasting op deze ring 
berekend. 
Ten slotte worden de momenten van elke ring bij 
elkaar opgeteld. 

Het maximale moment voor de totale lagerkooi 
volgens formule 10.5 wordt opgeslagen in de eerste 
rij van matrix Moment. 

Deze berekening wordt herhaald voor een andere 
kooidiameter en dus een andere maximale radiale 
ringbelasting. De gegevens worden opgeslagen in 
opeenvolgende rijen van de verschillende matrices. 
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end 

arm=O.S*t+(m-l)*t; 
F=arm*df; 
M=M+arm*F; 

Moment(4,n)=2*M; 

n=n+l; 
end 

n=l; 
for Nring=6:l:Ringen; 

Lk(S,n)=t+Nring*2*t; 
df=FmaxS/(O.S*t+t*(Nring-1)); 

M=O; 
for m=l:1:Nring; 

arm=O.S*t+(m-l)*t; 
F=arm*df; 
M=M+arm*F; 

end 

Moment(S,n)=2*M; 

n=n+ 1; 
end 

plot(Lk(l, :) ,Moment(l, :) , 1 kx 1 ,Lk(2, :) , 

Moment(2, :) , 1 ko 1 ,Lk(3, :) ,Moment(3, :) , 

'k . ' , Lk ( 4, : ) , Moment ( 4, : ) , 'k+ ' , Lk ( 5, : ) , 
Moment(S, :) , 1 ks 1

) 

xlabel('Hoogte van lagerkooi [mm]') 

ylabel('Maximale draagmoment van 
lagerkooi [Nmm] ') 

title('Lagerkooi uit standaard 
assortiment van TH') 

legend('Diameter=200mm,Rollers=36', 
'Diameter=160mm,Rollers=30', 
'Diameter=130mm,Rollers=24', 
'Diameter=100mm,Rollers=20', 
'Diameter=80rnm,Rollers=16') 

grid 

Deze figuur is te zien in paragraaf 11.2. 
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Plotten van maximale momentbelasting 
tegen lagerkooihoogte voor de verschillende 
diameters lagerkooien 

Titel toevoegen aan x-as 
Titel toevoegen aan y-as 

Titel toevoegen aan figuur 

Legenda toevoegen aan figuur 

Rooster toevoegen aan figuur 
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Programma2 

Van de standaard leverbare Tshudin & Heid lagerkooien is in appendix M te vinden wat de 
belastbaarheid is. Voor verder onderzoek van de mogelijkheden van deze lagering zijn er echter 
gegevens nodig over kooien met afwijkende afmetingen. Daarom is er met behulp van Matlab 
een rekenprogramma geschreven, dat de optredende belastingen in de lagering beschrijft. 
Hiervoor zijn de beschikbare gegevens uit appendix M gebruikt. In deze gegevens is het 
volgende echter niet beschreven: 

• Hoe de belasting is verdeeld over de wentellichamen 
• Wat de optredende contactspanningen zijn 
• Hoe de geometrie van de wentellichamen er precies uit ziet 

Daarom worden er ten aanzien van deze punten de volgende aannames gedaan: 
• De belasting wordt als sinusvormig verdeeld over de 

omtrek van de cilinders verondersteld. Dit wordt 
verduidelijkt met figuur N .1. Deze belastingssituatie 
komt overeen met de belastingsverdeling van een 
wentellager. Dit betekent dat het wentellichaam in het 
midden de grootste belasting draagt en dat deze 
belasting naar de zijkanten toe afneemt. 

• De contacten worden gezien als zuivere lijncontacten. 
De wentellichamen van T &H danken hun hoge 
belastbaarheid aan het feit dat ze zowel met binnen als 
buitencilinder lijncontacten hebben. Uit de technische 
informatie van T &H blijkt dat de profilering van de 
wentellichamen zo gemaakt is dat er geen 
spanningsconcentraties aan de randen optreden. 

Figuur N.1: 
sinusvormige 
verdeling van 
de belasting 
over de 
cilinderomtrek Fmax 

Hiervoor zijn de randen van de wentellichamen afgerond. De contacten zullen daarom meer 
lijken op lang elliptische contacten. Er zijn echter geen gegevens bekend over de mate van 
afronding, daarom worden contacten als zuivere lijncontacten beschouwd. In figuur N.2 
wordt verduidelijkt wat hiermee wordt bedoeld. 

, ' 

...... 

Figuur N.2: wentellichaam van T &H. Links met scherpe kanten en zuiver lijncontact. Rechts met afrondingen en 
lang elliptisch contact 

Het totale draagvermogen (Fr in figuur N.1) is een optelsom van de krachtcomponenten in 
verticale richting van elk afzonderlijk wentellichaam. Dit is dan ook het startpunt voor het 
berekenen van het draagvermogen van deze lagering. Omdat de precieze krachtverdeling niet 
bekend is wordt deze berekend vanuit de indrukking van elk wentellichaam. Hiervoor wordt er 
een bepaalde verplaatsing aan de lagerkooi gegeven welke resulteert in een indrukking van de 
wentellichamen. De indrukking zal het grootst zijn bij het zwaarst belaste wentellichaam en 
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afnemen naar de wentellichamen aan de zijkanten. 
In figuur N.3 wordt duidelijk gemaakt hoe deze 
verplaatsing wordt voorgeschreven. 
De indrukking zal dus volgens een sinusvorm 
verdeeld zijn over de wentellichamen, de grootte 
zal afbankelijk zijn van de hoek ~ tussen het 
midden van het wentellichaam en de verticale as, 
zie figuur N.4. 
Als eerste wordt voor elk lichaam de indrukking 
van de contacten met de buitencilinder berekend. Dit 
zijn er twee dus er zijn twee verschillende 
indrukkingen, namelijk de indrukking bij ~ plus en 
min een kleine hoek, zie figuur N.4. 
Van uit deze indrukkingen worden met formule K.18 
uit appendix K de normaalkrachten op de contacten 
berekend. Deze krachten worden voor elk contact 
ontbonden in een component in de richting van de as 
van het wentelichaam ( figuur N .4) en een component 
hier loodrecht op. Voor ieder wentellichaam worden 
de componenten loodrecht op de as van het 

Figuur N.3: verplaatsing van de lagerkooi 

Figuur N.4: hoek van wentellichaam t.o. v. 
verticale as en de krachten op de contacten 

wentelichaam bij elkaar opgeteld. Deze resulterende kracht is de belasting van het contact met 
de binnencilinder. 
Vervolgens worden deze resulterende krachten aan de binnencilinder ontbonden in een 
component in de richting van de verticale as aangegeven in de tekening en een componenten 
hier loodrecht op. Door nu van alle wentellichaam de componenten in de verticale richting op te 
tellen is de totale belasting van de hele ring bekend. 
Tijdens het berekenen van de krachten worden ook de spanningen van alle contacten berekend 
met formule K.16 uit appendix K. 

Om vervolgens de momentbelasting te berekenen wordt gebruik gemaakt van de theorie uit 
paragraaf 10.3. De lagerkooi is opgebouwd uit ringen met wentellichamen. De bovenste en 
onderste ring hebben de grootste indrukking, volgens de theorie uit paragraaf 10.3 is de 
indrukking tussen de twee uitersten lineair verdeeld. Wanneer dus de verplaatsing van de 
uiterste ringen opgegeven is, is de verplaatsing van de tussenliggende ringen ook bekend. Op 
dezelfde wijze als hierboven is beschreven kan vervolgens voor elke ring de totale belasting 
worden berekend. 
Wanneer voor elke ring de belasting bekend is 
kan voor elke ring het moment ten opzichte van 
de onderkant van de lagerkooi berekend 
worden. Het optellen van de afzonderlijke 
momenten levert het totale moment op. 

Nu volgt een beschrijving van het Matlab
programma dat voor deze berekeningen is 
gebruikt. Hiervoor worden eerst met behulp 
van figuur N.5 een aantal variabelen 
gedefinieerd. 
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Figuur N.5: definitie van variabelen voor 
Matlab-programma 
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clear all; 

indruk=16e-3; 

Dinwendig=200; 

Dzadelroller=6; 

Lzadelroller=8; 

Rollenperring=36; 

Lring=lO; 

Nring=16; 

E1=2.le5; 

E2=2.le5; 

E3=2.le5; 

nul=0.3; 

nu2=0 . 3; 

nu3=0.3; 

sigmav=4000; 

Lt2=Lzadelroller; 

Lt1=0 . S*Lt2; 

Ri=Dinwendig/2; 

Ru=Ri+Dzadelroller; 
Zton=Rollenperring; 

alphal=asin(O.S*Ltl/Ru); 

alpha2=asin(O.S*Lt2/Ru); 

alpha=alphal+(alpha2 - alphal)/2; 
alphar=asin(O.S*Ltl/Ri) ; 

DRt=Ri-Ri*cos(alphar); 

DRu=Ru-Ru*cos(alphal); 

Rt=(Ru-Ri-DRt-DRu)/2; 

%Lager kooi 

Dt=Dzadelroller; 

t=Lring; 

e=Lring; 
Zh=Nring; 
Lk=e+t*Zh 

alpha3=atan(O.S*Lt2/(Ri+Rt-(Ru*cos(alpha2) 
-Ri-Rt))); 
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Verwijderen van alle variabelen uit 
het geheugen 
Definiëren van de maximale 
verplaatsing van de lagerkooi 

Inwendige diameter van lagerkooi 
[mm] 
Diameter van wentellichaam [mm] 
Lengte van wentellichaam [mm] 
Aantal wentellichamen per ring 
Hoogte van ring [mm] 
Aantal ringen in lagerkooi 

E-modulus van binnencilinder 
[MPa] 
E-modulus van wentellichamen 
[MPa] 
E-modulus van binnencilinder 
[MPa] 
Dwarscontractiecoëfficiënt van 
binnencilinder 
Dwarscontractiecoëfficiënt van 
binnencilinder 
Dwarscontractiecoëfficiënt van 
binnencilinder 
Maximale contactspanning [MPa] 

Definitie van Lt2 [mm] 
Definitie van Lt1 [mm] 
Definitie van Ri [mm] 
Definitie van Ru [mm] 

Via goniometrische relaties worden 
de hoeken van figuur N .5 
gedefinieerd [rad] 

Via hulpvariabelen DRt en Dru 
wordt Rt uit figuur N .5 berekend 
[mm] 

Via hulpvariabelen Dt, t, e en Zh 
wordt de kooihoogte Lk berekend 
[mm] 

Berekening van a 3 [rad] 
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Dalpha=2*alpha3; 

Zmax=2*pi/Dalpha; 

Rdalpha=(O.S*Lt2)/(sin(alpha3)); 

Dbeta=2*pi-Zton*Dalpha; 

dbt=2*Rdalpha*sin(0.5*Dbeta/Zton) 

if Rollenperring>=Zmax; 

error('Meer rollen in ring dan past') 

end 

beta=2*pi/Zton; 

IZade l profiellager 

%Contact met binnencilinder 

R21i=-Ri; 

R22i=Rt; 

%Contact met buitenci l inder 

R21u=Ru; 

R22u=(Ru*cos(alpha)-Ri-Rt)/cos(alpha); 

%Birmencilinder 

Rll=Ri; 
R12=inf; 

%Buitencylinder 

R31=-RU; 
R32=inf; 

%Gereduceerde k romtes t ra l en 

%Binnencilinder met wentel l ichaam 
Rli=l/(1/Rll+l/R21i); 
R2i=l/(1/R12+1/R22i); 
%Buitencilinder met wentellichaam 
Rlu=l/(1/R31+1/R21u); 
R2u=l/(1/R32+1/R22u); 

%Kromtestralen en welvi ngsstralen b i nnen 

en buiten cont act 
ri=min(Rli,R2i); 
Rri=max(Rli,R2i); 
ru=min(Rlu,R2u); 
Rru=max(Rlu,R2u); 
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Met behulp van a3 hoe groot de 
hoek van de cirkel is die een 
wentellichaam beslaat. Hiermee 
wordt berekend hoeveel 
wentellichamen er maximaal in één 
ring passen, namelijk als de 
wentellichamen elkaar raken op de 
hoekpunten. 
De hoek tussen de hoekpunten wordt 
berekend 
Met de hoek wordt de afstand tussen 
de wentellichamen berekend 

Als er meer wentellichamen per ring 
worden gedefinieerd dan er in de 
ring passen wordt er een 
foutmelding gegeven. 

Hoek ~ van figuur N .4 wordt 
berekend 

De hoofdkromtestralen van de 
wentellichamen voor het contact met 
de binnencilinder worden 
gedefinieerd. 
De hoof dkromtestralen van de 
wentellichamen voor het contact met 
de buitencilinder worden 
gedefinieerd. 

De hoof dkromtestralen van de 
binnencilinder worden gedefinieerd. 

De hoof dkromtestralen van de 
buitencilinder worden gedefinieerd. 

De gereduceerde kromtestralen van 
de contacten worden berekend 

De welvingsstraal en kromtestraal 
wordt berekend 
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%Gereduceerde E-modulus 

Er12=1/((1-nu1A2)/(2*El)+(l-nu2A2)/(2*E2)); 
Er23=1/((1 - nu2A2)/(2*E2)+(1-nu3A2)/(2*E3)); 

%Lengte van de contacten 

Li=Ri*2*alphar; 

Lu=Ru*(alpha2-alphal); 

Freac=0:1:5000; 

h=l; 
for Fr=l:l:max(Freac); 

deltau(l,h)=(2*Fr)/(pi*Lu*Er23)*(1+ 

log((pi/2)*(LuA2/ruA2))

log(Fr/(Er23*Lu*ru))); 

h=h+l; 

end 

if max(deltau)<indruk; 

error('Kracht -indrukking matrix is 

te klein') 

end 

m=l; 

for k=l:1:Zh; 

X=k-1; 

if e+x*t<=Lk/2; 

indrukking=indruk-(indruk/(0.S*Lk)) 

* (e+x*t) ; 

kracht=l; 

elseif e+x*t>Lk/2; 

indrukking=(indruk/(0.S*Lk))*(e+x*t) 

-indruk; 

kracht=-1; 

end 

arm(l,m)=e+x*t; 

n=l; 

for 1=1:1:Zton; 

y=l-1; 

indrukul=indrukking*cos(y*beta+alpha); 

indruku2=indrukking*cos(y*beta-alpha); 

Freacul=O; 

if indrukul<=O; 

if indruku2<=0; 

Freacu2=0; 

Philips Medica! Systems -136-

De gereduceerde E-moduli voor 
beide contacten worden berekend 

De contactlengtes van beide 
contacten worden berekend 

Een krachtvector wordt gedefinieerd 

Met behulp van formule K.18 uit 
appendix K worden de indrukkingen 
van de contacten met de 
buitencilinder opgeslagen in matrix 
Deltau 

Wanneer de in het begin gegeven 
indrukking groter is dan de 
maximale indrukking van matrix 
Deltau wordt er een foutmelding 
gegeven 

Voor elke ring met wentellichamen 
worden de volgende berekeningen 
uitgevoerd 

De maximale indrukking van de ring 
wordt bepaald. Voor alle ringen in 
de bovenhelft van de kooi wordt de 
kracht verderop met + 1 
vermenigvuldigd, voor alle ringen in 
de onderste helft met -1. Het 
moment wordt namelijk t.o.v. de 
onderkant van de lagerkooi 
berekend 
De momentarm van elke ring tot de 
onderkant van de lagerkooi wordt 
opgeslagen in matrix arm 

Voor alle wentellichamen van de 
ring wordt per contact berekend wat 
de indrukking is. Wanneer de 
indrukking kleiner dan nul wordt 
komen de wentellichamen los van 
de cilinderwand, de indrukking en 
daarmee de kracht op het contact 
wordt daarom op dat moment op nul 
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elseif indruku2>0; 

for i=l:1:max(size(deltau)); 

if deltau(l,i)>=indruku2; 

break 

end 

end 
Freacu2=Freac(l,i); 
end 

elseif indrukul>O; 

end 

for i=l:1:max(size(deltau)); 
if deltau(l,i)>=indrukul; 

break 
end 

end 
Freacul=Freac(l,i); 
if indruku2<=0; 

Freacu2=0; 
elseif indruku2>0; 

for i=l:l:max(size(deltau)); 
if deltau(l,i)>=indruku2; 

break 
end 

end 
Freacu2=Freac(l,i); 
end 

Frul(m,n)=Freacul; 

Fru2(m,n)=Freacu2; 

gesteld. Dit komt voor bij contacten 
waarvan de hoek P ligt tussen 90° en 
270°. Wanneer de indrukking 
bekend is wordt met behulp van 
matrix Deltau gezocht welke kracht 
er bij deze indrukking hoort. 

Van elke wentellichaam worden de 
krachten op de contacten met met de 
buitencilinder opgeslagen in matrix 
Fru 1 en Fru2. 

sigmal=sqrt ( (Freacul*Er23) / (2*pi*Lu*ru)); De contactspanningen van elke 
sigma2=sqrt ( (Freacu2*Er23) / (2*pi*Lu*ru)); contact wordt berekend 

if sigmal>=sigmav; 

error('Spanning groter dan 

toelaatbaar 1 ) 

end 
if sigma2>=sigmav; 

error('Spanning groter dan 
toelaatbaar') 

end 

sigmaul(m,n)=sigmal; 

sigmau2(m,n)=sigma2; 

Freaci=Freacul*cos(alpha)+Freacu2 

*cos (alpha) ; 

if Freaci<=O; 

indruki=O; 

elseif Freaci>O; 

indruki=(2*Freaci)/(pi*Li*Er12) 

*(l+log((pi/2)*(LiA2/riA2)) 

-log(Freaci/(Er12*Li*ri))); 

Philips Medical Systems -137-

Wanneer de contactspanning groter 
is dan de toelaatbare 
contactspanning wordt er een 
foutmelding gegeven 

De contactspanningen worden 
opgeslagen in de matrices sigmau 1 
en sigmau2 

Uit de twee krachten op de 
contacten met de buitencilinder 
wordt de kracht op het contact met 
de binnencilinder berekend. Met 
behulp van deze kracht wordt de 
indrukking van het binnenste contact 
berekend. Deze wordt op nul gesteld 
als er geen kracht op het binnenste 
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end contact werkt 
Fri (m, n) =Freaci; De kracht op het contact met de 

binnencilinder wordt opgeslagen in 
matrix Fri 

indrukkingi (m, n) =indruki; De indrukking van het contact met 
de binnencilinder wordt opgeslagen 
in matrix indrukkingi 

sigma3=sqrt ( (Freaci*Er12) / (2*pi*Li*ri)); De spanning op het binnenste 
contact wordt berekend 

if sigma3>=sigmav; 

error('Spanning groter dan 
toelaatbaar') 

end 

sigmai(m,n)=sigma3; 

Fdraag(m,n)=kracht*Freaci*cos(y*beta); 

n=n+l; 
end 
m=m+ 1 ; 

end 

sigmaimax=max(max(sigmai)) 

sigmaumax=max(max(max(sigmaul)) 

,max(max(sigmau2))) 

optel=ones(Zton,1); 

Ftot=Fdraag*optel; 

Fmax=Ftot(l,1) 

Moment=abs(arm*Ftot) 
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Als die spanning te groot is, wordt 
een foutmelding gegeven 

De spanning op het contact met de 
binnencilinder wordt opgeslagen in 
matrix sigmai 

Van elk wentellichaam wordt de 
component in verticale richting 
berekend en opgeslagen in matrix 
Fdraag 

De maximaal optredende 
contactspanning met de 
binnencilinder wordt bepaald 
De maximaal optredende 
contactspanning met de 
binnencilinder wordt bepaald 

De krachtcomponenten worden per 
ring bij elkaar opgeteld 
De maximale ringbelasting wordt 
bepaald 
Het totale moment op de lagering 
wordt berekend door de arm van 
elke ring te vermenigvuldigen met 
de draagkracht van die ring 
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Om de nauwkeurigheid van het programma te testen zijn er berekeningen aan enkele ringen. Uit 
de productinformatie van T &H zijn er over verschillende diameters ringen gegevens bekend 
over de maximale belastbaarheid. Daarom is berekend wat de maximale contactspanning is bij 
die belasting. In de onderstaande tabel zijn de gebruikte gegevens en uitkomsten daarvan te zien. 

Tb IN 1 a e . : gegevens van stan aar - ager oomngen met e ere en e maxima e contactspannmg d d T&H 1 k . . d b k d 

Binnendiameter Aantal Afmetinszen rollen Maximale Maximale 
van lagerkooi rollen Diameter Lengte belastbaarheid contactspanning 

volgens T&H volgens 
proszramma 

72mm 24 4mm 4mm 7000N 3340Mpa 
92mm 30 4mm 4mm 8800N 3345 MPa 
80mm 16 8mm 6mm 8750N 2642 MPa 
100mm 20 8mm 6mm 11000N 2646 MPa 
120mm 24 8mm 6mm 13300N 2653 MPa 
140mm 30 8mm 6mm 16750N 2663 MPa 
160mm 30 8mm 6mm 16750N 2661 MPa 
180mm 36 8mm 6mm 20000N 2653 MPa 
200mm 36 8mm 6mm 20000N 2653 MPa 

Uit deze uitkomsten blijkt dat de optredende contactspanning voor wentellichamen met dezelfde 
afmetingen dicht bij elkaar in de buurt liggen. Hieruit kan men concluderen dat de belasting op 
de wentellichamen en de verdeling over de cilinderomtrek (namelijk sinusvormig) door het 
programma op correcte manier wordt berekend. 
De maximale belastbaarheid van deze wentellichamen is door T &H met berekeningen en testen 
bepaald. Aangezien de wentellichamen van kogellagerstaal zijn zou men dus bij deze maximale 
belasting een contactspanning van 4000 MPa (voor lijncontacten) verwachten. De berekende 
contactspanning is echter lager dan de contactspanning die men voor kogellagerstaal mag 
toestaan. Dit kan veroorzaakt worden door de eerdere aanname dat het om zuivere lijncontacten 
gaat, zie figuur N.2. In werkelijkheid zitten er echter geen scherpe kanten aan de wentellichamen 
om kantspanningen te voorkomen. Hierdoor zal de effectieve contactlengte kleiner zijn. Het 
zelfs zo zijn dat het geen echte lijncontacten zijn maar meer lang elliptische contacten. Hierdoor 
zal, bij dezelfde belasting van deze contacten, de optredende contactspanning hoger zijn. 

Er wordt bij verdere berekeningen aangenomen dat de maximale belastbaarheid van de 
wentellichamen wordt bereikt bij de berekende contactspanningen. Bij berekeningen aan kooien 
met afwijkende diameter, zullen deze steeds zwaarder belast worden totdat er één wentellichaam 
is waar de contactspanning de waarde van de laatste kollom bereikt. 
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Appendix 0: cilindrische telescoop met T&H-Iagerkooi 

Berekening van het aantal telescooptrappen 

Met de volgende berekeningen wordt bepaald hoeveel telescopische trappen er minimaal nodig 
zijn om een slag van minimaal 500 mm te halen. Deze berekeningen zijn gedaan voor standaard 
lagerkooien van Tschudin & Heid AG, deze bevatten wentellichamen van kogellagerstaal. 
Als eerste wordt nog een keer een overzicht gegeven van de beschikbare bouwhoogte voor de 
geleiding in de verschillende tafelopstellingen. 

T b 1 0 1 b h'kb b h a e . : ese 1 are ouw oogte voor e vert1ea e mo u e voor e verse 1 . en e s d . 1 d 1 d h'II d ystemen 

Cilindrisch systeem Open systeem 
Hoogte verticale module 330mm 350mm 
in vaste opstelling 
Hoogte verticale module 265mm 285mm 
in trolley 

In de volgende tabel is voor de verschillende lagerkooien weergegeven wat de minimaal 
benodigde lagerkooihoogte is voor de momentbelasting van 8500 Nm (figuur 12.4 in paragraaf 
12.3) en welke slag hierdoor per trap gehaald kan worden bij de betreffende bouwhoogte 
(bouwhoogte minus lagerkooihoogte geeft resulterende slag). Hierbij is aangenomen dat de 
volledige bouwhoogte van de module gebruikt kan worden voor de geleiding. De slag wordt 
berekend 

Tb 10 2 a e . : overzie t van 'h e eno 1g, e 001 oogte en aarmt resu teren e s a per te eseooptrap d b d' d k 'h d d 1 

Inwendige Benodigde Slag in vaste opstelling Slag in trolle 1opstelling 
kooidiameter kooihoogte Cilindrisch Open Cilindrisch Open 
80mm 250mm 80mm 100mm 15mm 35mm 
100mm 230mm 100mm 120mm 35mm 55mm 
120mm 210mm 120mm 140mm 55mm 75mm 
140en 160mm 190mm , 140mm 160mm 75mm 95mm 
180en200mm 170mm 160mm 180mm 95mm 115mm 

Vervolgens is bepaald voor hoeveel trappen er nodig zijn voor een slag van 500 mm. Hierbij 
worden opeenvolgende kooien gebruikt beginnend bij een kooi met inwendige diameter van 200 
mm vervolgens 180 mm en zo verder. De diameter van de wentellichamen is 6 mm dus de 
uitwendige diameter van de kooien is 12 mm groter dan de inwendige diameter. Dit betekent dat 
er dus 8 mm overblijft voor de cilinders dus dat de wanddikte van de cilinders 4 mm is. Er wordt 
op dit moment even aangenomen dat dit voldoende is met het oog op knik. 

Open systeem met vaste tafel: 
Voor dit systeem heeft men drie lagerkooien nodig, namelijk kooien met een diameter van 200, 
180 en 160 mm. Dit resulteert in de volgende slag: 

slag= 180+ 180+ 160 = 520mm (0.1) 
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Cilindrisch systeem met vaste taf el: 
Voor dit systeem heeft men vier lagerkooien nodig, namelijk kooien met een diameter van 200, 
180, 160 en 140 mm. Dit resulteert in de volgende slag: 

slag= 160+ 160+ 140+ 140 = 600mm (0.2) 

Open systeem met trolley: 
Voor dit systeem heeft men zes lagerkooien nodig, namelijk kooien met een diameter van 200, 
180, 160, 140, 120 en 100 mm. Dit resulteert de volgende slag: 

slag= 115 + 115 +95+95 + 75+55 = 550mm (0.3) 

Cilindrisch systeem met trolley: 
Voor dit systeem is het niet mogelijk een slag van 500 mm te realiseren. Als er namelijk zeven 
lagerkooien worden gebruikt, kooien met een diameter van 200, 180, 160, 140, 120, 100 en 80 
mm, resulteert dit in een de volgende slag: 

slag = 95 + 95 + 75 + 75 + 55 + 35 + 15 = 445mm (0.4) 

De volgende lagerkooi die gebruikt zou kunnen worden is een kooi met een inwendige diameter 
van 63 mm met wentellichamen van 4 mm doorsnede. Voor deze kooi zou een kooihoogte van 
248 mm nodig zijn waardoor er nog 18 mm slag over blijft. Voor de daarop volgende lagerkooi 
is een hoogte van 258 mm nodig waardoor er nog maar 7 mm slag over blijft. Hiermee zou de 
slag op 460 mm uit komen. Lagerkooien met een kleinere diameter zouden een hoogte nodig 
hebben die groter is dan 265 mm, waardoor deze dus niet meer toegepast kunnen worden. 

Berekening van de massa van de geleiding 

Vervolgens kan voor de verschillende samenstellingen worden berekend welke massa de 
geleiding zal hebben. Dit is de massa van de cilinders plus de massa van de lagerkooien. 
De massa van een lagerkooi wordt bepaald door de massa van wentellichamen en de massa van 
de kooi zelf. Er wordt verondersteld dat de kooi uit aluminium gemaakt wordt en dat deze kooi 
voor ongeveer 40% uit gaten bestaat waar de geprofileerde rollen in zitten. Deze rollen hebben 
diameter van 6 mm daarom wordt de wanddikte van de kooi op 4 mm gesteld. 

Wentellichamen: 
De wentellichamen hebben een diameter van 6 mm en een lengte van 8 mm. Ze worden 
voorgesteld als cilinders. De massa van een enkel wentellichaam komt daarmee op: 

m =025·1! · D 2 ·L · p =025 ·1!·62 ·8 · 781·10-3 zl 77gram 
w ' w w st ' ' ' 

Met daarin: 
mw = massa van één wentellichaam [gram] 
Dw = diameter van een wentellichaam (6 mm) 
Lw = lengte van een wentellichaam (8 mm) 
Pst = dichtheid van kogellagerstaal (7 ,81·10-3 glmm3

) 

(0.5) 
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Kooi: 
De massa van de kooi wordt met de volgende formule berekend: 

(0.6) 

Met daarin: 
mk = massa van kooi [gram] 
Duk = uitwendige diameter van kooi [mm] 
Dik = inwendige diameter van kooi [mm] 
Hk = hoogte van kooi [mm] 
Pa1 = dichtheid van aluminium (2,8· 10-3 g/mm3

) 

fk = percentage van kooi waar materiaal zit (60%) 

Cilinders: 
De massa van een cilinder wordt met de volgende formule berekend: 

(0.7) 

Met daarin: 
file = massa van cilinder [gram] 
Duc = uitwendige diameter van cilinder [mm] 
Die = inwendige diameter van cilinder [mm] 
He = hoogte van cilinder [mm] 
Pst = dichtheid van kogellagerstaal (7 ,81·10-3 g/mm3

) 

Voorbeeld 1: 
In dit voorbeeld wordt de massa van de lagerkooi met de grootste diameter bepaald. 

mk = 0,25 · 1r-(2102 -2022 )-170 · 2,8 · 10-3 
• 0,6 z 739gram (0.9) 

Deze kooi heeft 36 wentellichamen per ring in is opgebouwd uit 16 ringen wentellichamen, 
daarmee komt de totale massa van de wentellichamen op: 

mw_tot = 1,77 · 36 · 16 z l020gram (0.10) 

De totale massa van de lagerkooi met wentellichamen is dus ongeveer 1759 gram. 

Voorbeeld 2: 
In dit voorbeeld wordt de massa van de cilinder met de grootste diameter bepaald. De hoogte 
van deze cilinder is 350 mm, namelijk de bouwhoogte bij een open systeem met vaste tafel. 

me = 0,25 · K · (2202 -2122 )-350 · 2,81 · 10-3 = 7420gram (0.11) 

In de tabel op de volgende pagina staan de massa's van de geleidingen van elk systeem. De 
massa voor het cilindrische systeem met trolley geldt voor een geleiding met zeven trappen, dus 
een maximale slag van 445 mm. 
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Tb 103 a e . : massa s van e ge e1 mgen van d 1 "d" d e verse hili d en e s ,sternen 

Aantal Aantal Totale 
cilinders laierkooien massa 

Open systeem met vaste tafel 4 3 30624 gram 
Cilindrisch systeem met vaste taf el 5 4 35113 gram 
Open systeem met trolley 7 6 39859 gram 
Cilindrisch systeem met trolley 8 7 47906 gram 
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Appendix P: lagering van telescopische kokers 

In deze appendix wordt met een Matlab-programma bij een gegeven kooihoogte berekend wat 
de totaal benodigde contactlengte is om de momentbelasting te kunnen dragen. Deze 
berekeningen worden gedaan voor een aantal verschillende lagerkooien. In figuur P.1 is een 
schets van een lagerkooi met cilindrische wentellichamen te zien. In de 
figuur zijn de variabelen aangegeven die in het programma gebruikt 
zullen worden. 
Bij een lagerkooi zullen de wentellichamen gescheiden en opgesloten 
zijn door de kooi. De variabele c van de figuur geeft de afstand tussen 
de wentellichamen aan. Uit informatie over commercieel verkrijgbare 
lagerkooien [productcatalogi van INA] blijkt afstand c toe te nemen met 
de diameter (D) van de wentellichamen. Om de invloed van deze 
afstand te onderzoeken zal deze bij de berekeningen worden gevarieerd. 
Vanwege de grote belastingen kunnen uit de berekeningen grote 
contactlengtes (Le) komen. In werkelijkheid zal er dan niet 1 rol van die 
lengte worden toegepast, maar een aantal kortere wentellichamen die bij 
elkaar opgeteld ongeveer dezelfde contactlengte hebben. 
Bij de berekeningen worden kooien met een even aantal wentellichamen 
over de kooihoogte doorgerekend, omdat bij een momentbelasting van 
de kooi de kracht als lineair verdeeld wordt beschouwd over de 
kooihoogte. De kracht is nul op de halve hoogte (zie paragraaf 10.3), Figuur P.l: schets van 
daar hoeft dus ook geen wentellichaam te zitten. Om deze reden heeft lagerkooi met relevante 

het geen zin met een oneven aantal wentellichamen te rekenen. Er wordt variabelen 

verondersteld dat de lagerkooi van buiten naar binnen wordt gevuld met wentellichamen. De 
afstand b moet minimaal gelijk zijn aan afstand t. Wanneer de b echter groot genoeg is om hier 
nog twee wentellichamen tussen te plaatsen, zal dit in de berekening worden. Hierdoor zal de 
lagerkooi altijd met het maximale aantal wentellichamen over de hoogte gevuld zijn. 

clear all; 

Lk=lOO; 

Moment=8 . 5e6; 

Ltafel=2300; 

%-Sigmav=1200; 

%Sigmamax=Sigmav/0 .557; 

Sigmamax=4000; 

E=2.le5; 

nu=0.3; 
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Lagerkooihoogte [mm] 
Momentbelasting [Nmm] 
Lengte van tafelblad [mm] 

Rekgrens [MPa] niet gebruikt op dit 
moment 
Berekening van toegestane 
contactdruk volgens Von Mises 
[MPa] 

Toegestane contactdruk voor 
kogellagerstaal voor een lijncontact 
[MPa] 
Elasticiteitsmodulus van 
kogellagerstaal [MPa] 
Dwarscontractiecoëfficiënt van 
kogellagerstaal 
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j=l; 

for Drol=2.5:2.5:30; 

i=l; 

for c=[O 2.5 5 7.5 10); 

a=0.5*Drol+c; 

t=Drol+c; 

for N=l:1:26; 

end 

halfb=0.5*Lk-a-(N-l)*t; 

b=2*halfb; 

if b<t; 

n=N-1; 

break 
end 

D(i,j)=Drol; 

L=Lk-2*a; 

Z2=0; 

for N05=1:1:n; 

z=L/2-t*(N05-1); 

end 

Fmax=Moment*L/(4*Z2); 

Lrol=Er*Fmax/(SigmamaxA2*2*pi*0.5*Drol); 

Lr(i,j)=Lrol; 

delta=(2*Fmax/(pi*Er*Lrol))*(l+log((pi/2) 

*((LrolA2)/((0.5*Drol)A2))) 

-log(Fmax/(Er*Lrol*0.5*Drol))); 
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Berekening van gereduceerde E
modulus 

Definitie van diameter van 
wentellichamen [mm] 

Afstand tussen de wentellichamen 
[mm] 
Berekening van afstand a [mm] 
Berekening van afstand t [mm] 

Aantal rollen N over de kooihoogte 
wordt bepaald 

. Berekening van 0,5b [mm] 
Berekening van b [mm] 
Als de afstand b kleiner wordt dan 
afstand t 
dan is er 1 wentellichaam in de 
halve kooi teveel, dus het maximale 
aantal in halve kooi 
is Il. 

Diameter van het wentellichaam 
wordt opgeslagen in matrix D 
Berekening van hartafstand van 
buitenste wentellichamen [mm] 

Berekening van de afstand van elk 
wentellichaam tot het midden van de 
lagerkooi [mm] 
Optellen van de kwadraten van deze 
afstand. Zie afleiding in paragraaf 
10.3. 

Berekening van belasting op 
buitenste wentellichamen [N] 
Berekening van benodigde contact 
volgens formule K.16 in appendix K 
Contactlengte wordt opgeslagen in 
matrix Lr 

Berekening van de indrukking bij 
het buitenste wentellichaam 
volgens formule K.18 in appendix K 
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phi=atan(2*delta/L); 

Zakkinglager=Ltafel*tan(2*phi); 

Zak(i,j)=Zakkinglager; 

i=i+l; 
end 

j=j+l; 
end 

figure (1) 

plot(O(l, :) ,Zak(l, :) , 'xk' ,0(2, :) ,Zak(2, :) , 'ok', 

0 ( 3, : ) , Zak ( 3, : ) , 'sk' , 0 ( 4, : ) , Zak ( 4, : ) , 'vk' , 

0 ( 5, : ) , Zak ( 5, : ) , 1 *k 1 
) 

xlabel('Oiameter van cilinderrollen [mm]') 

ylabel('Zakking van tafeluiteinde t.g.v. 
lagering [mm] 1 ) 

legend('Afstand tussen cilinders=Omm', 'Afstand 

tussen cilinders=2.Smm', 'Afstand tussen 
cilinders=Smm', 'Afstand tussen cilinders=7.Smm' 
, 'Afstand tussen cilinders=lOmm') 

figure(2) 

plot(O(l, : ) ,Lr(l, :) , 'xk' ,0(2, :) ,Lr(2, :) , 'ok', 
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Hoekverdraaiing van telescooptrap 
door indrukking van wentellichamen 
[rad] 
Zakking aan tafeluiteinde door 
hoekverdraaiing van twee trappen 
[mm] 
Zakking van tafeluiteinde wordt 
opgeslagen in matrix Zak 

Plotten van de zakking aan het 
tafeluiteinde tegen de diameter van 
de wentellichamen 
Toevoegen van een titel aan x-as 
Toevoegen van een titel aan y-as 

Toevoegen van een legenda aan 
figuur 

Plotten van de minimale 
o ( 3 , : ) , Lr ( 3 , : ) , ' sk ' , o ( 4, : ) , Lr ( 4 , : ) , ' vk ' , o ( s, : ) , contactlengte tegen de diameter van 
Lr ( s, : ) , ' *k' ) de wentellichamen 
xlabel('Oiameter van cilinderrollen [mm]') 

ylabel('Minamaal benodigde contactlengte van 
cilinderrollen [mm] ') 

legend('Afstand tussen cilinders=Omm', 'Afstand 

tussen cilinders=2.Smm', 'Afstand tussen 
cilinders=Smm', 'Afstand tussen cilinders=7.5mm' 
, 'Afstand tussen cilinders=lOmm') 
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Toevoegen van een titel aan x-as 
Toevoegen van een titel aan y-as 

Toevoegen van een legenda aan 
figuur 
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In de volgende figuren staan de resultaten van de berekeningen met het hierboven beschreven 
programma. Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor verschillende kooihoogtes. Als eerste zijn 
lageringen doorgerekend waarvan de wentellichamen en loopvlakken van kogellagerstaal zijn 
gemaakt. Daarnaast is ook een lagerkooi doorgerekend met wentellichamen en loopvlakken van 
RVS. Hiervoor zijn materiaalgegevens gebruikt uit paragraaf 11.7. 
In de figuren zijn ook resultaten te zien van lagerkooien zonder afstand tussen de 
wentellichamen. In werkelijkheid kunnen deze natuurlijk niet gemaakt worden, omdat de 
wentellichamen hier niet worden opgesloten in een lagerkooi. Deze resultaten zijn echter wel in 
de figuren afgebeeld om de invloed van deze tussenafstand op het draagvermogen en stijfheid 
duidelijk te maken. 

Lagerkooihoogte 100 mm, geleiding in kogellagerstaal 
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Figuur P.2a: minimale contact/engte uitgezet tegen de 
diameter van de wentellichamen voor verschillende 
afstand tussen de wentellichamen: kooihoogte 100 
mm, kogellagerstaal 
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Figuur P.2b: zakking aan het tafeluiteinde uitgezet 
tegen de diameter van de wentellichamen voor 
verschillende afstand tussen de wentellichamen: 
kooihoogte 100 mm, kogellagerstaal 
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Figuur P.3a: minimale contact/engte uitgezet tegen de 
diameter van de wentellichamen voor verschillende 
afstand tussen de wentellichamen: kooihoogte 80 mm, 
kogellagerstaal 

Philips Medical Systems -147-

45----~ ---~---~----.-- ---, 

x Afstand tussen cilinders=Omm 
o Afstand tussen cilinders=2.5mm 
□ Afstand tussen cilinders=5mm 
v Afstand tussen cilinders= 7.5mm 
* Afstand tussen cilinders=10mm 

- - - - 1- - - - - - -

1 

1 

- - - - 1_ - - -♦- - -
1 

1 

- - - - - - l - - - - - - J - - - - - - _ 1 - - - - - - -+- - - V - - -
1 1 1 1 

1 1 

1 1 1 * 'i' □ 
------ 1 - ----- 1- --- ---,-- .1, -- - -

' 1 + 'v 4J 0 

-- ---- +--- --- ~- ---- -w-- -a-- 4 --~-- -
' 1 * ~ 0 f 
1 1 V Y x 1 

- - - - - - T - - - - - - ... - - -□ - - -(jr - - - - - - ,- - - - - - -

1 w O f 1 

1 * m x 1 1 
- - - - - - 1- - - ""R'" - - ~- - - - - - - 1- - - - - - - 1- - - - - - -

t 9 : : : 
------ i- -----~------~-------~------$ 1 1 1 1 

1 1 1 1 

o~ - --~---~---~-- -----~ 
0 5 10 15 20 

Diameter lo8fl cilinders [mm] 

Figuur P.3b: zakking aan het tafeluiteinde uitgezet 
tegen de diameter van de wentellichamen voor 
verschillende afstand tussen de wentellichamen: 
kooihoogte 80 mm, kogellagerstaal 
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Lagerkooihoogte 35 mm, geleiding in kogellagerstaal 
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Figuur P.4a: minimale contactlengte uitgezet tegen de 
diameter van de wentellichamen voor verschillende 
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kogellagerstaal 
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Figuur P.4b: zakking aan het tafeluiteinde uitgezet 
tegen de diameter van de wentellichamen voor 
verschillende afstand tussen de wentellichamen: 
kooihoogte 35 mm, kogellagerstaal 

Lagerkooihoogte 100 mm, geleiding in superaustenitisch RVS (rekgrens is 1200 MPa) 
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Figuur P.5a: minimale contactlengte uitgezet tegen de 
diameter van de wentellichamen voor verschillende 
afstand tussen de wentellichamen: kooihoogte 100 
mm, roestvaststaal 
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Figuur P.5b: zakking aan het tafeluiteinde uitgezet 
tegen de diameter van de wentellichamen voor 
verschillende afstand tussen de wentellichamen: 
kooihoogte 100 mm, roestvaststaal 
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Appendix Q: analyse van mogelijke amagnetische lagering 

Als eerste wordt bekeken welke diameters 
van wentellichamen kunnen worden 
toegepast in deze lagerkooi. Hierbij is het 
belangrijk dat de zakking van het 
tafeluiteinde binnen het in appendix D 
gestelde budget blijft. Dit betekent dat de 
zakking ten gevolge van de lagering niet 
meer dan 5 mm mag zijn, wanneer een 
patiënt van 250 kg op het uiteinde gaat 
zitten. In figuur Q.1 staat de zakking die aan 
het uiteinde optreedt bij deze belasting. 
Hieruit blijken kooien met wentellichamen 
tot ongeveer 15 mm diameter geschikt zijn 
ten aanzien van de stijfueid van de lagering. 

Vervolgens moet worden bepaald welke 
contactlengte er ongeveer nodig is. 
Uit gegevens over standaard lagerkooien van 
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Figuur Q.l: zakking aan het tafeluiteinde wanneer 
patiënt van 250 kg op uiteinde gaat zitten: kooihoogte 
100 mm, roestvaststaal 

INA blijkt dat de afstand tussen de wentellichamen voor kooien met verschillende diameters 
wentellichamen met de onderstaande tabel kan worden samengevat. 

Tabel Q.1: afstand tussen wentellichamen 
voor verschillende diameters 

Diameter van Afstand tussen 
wentellichamen wentellichamen 
2-3,5 mm 2,5-3 mm 
5mm 3-5mm 
7-12 mm 4-7mm 

Met behulp van tabel Q. l en figuur Q.2 kan 
grofweg worden gezegd dat: 
• Diameter van wentellichaam 2 tot 5 mm 

betekent contactlengte van ongeveer 
150mm 

• Diameter van wentellichaam 6 tot 10 
mm betekent contactlengte van 
ongeveer 125 mm 

• Diameter van wentellichaam 11 tot 15 
mm betekent contactlengte van 
ongeveer 100 mm 

In figuur Q.3a is te zien hoe groot de kracht 
is op het zwaarst belaste wentellichaam en 
in figuur Q.3b is de indrukking te zien die 
hierbij hoort. 
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Figuur Q.3a: kracht op het zwaarst belaste 
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Appendix S: FEM-analyse van de uitbuiging van kokers 

In deze appendix wordt beschreven welke berekeningen er aan de vervormingen van platen zijn 
gedaan met behulp van het FEM-pakket Marc/Mentat. Hiervoor wordt kort de werkwijze 
beschreven en daarna de uitkomsten gegeven. Uitgangspunt voor de belastingssituaties zijn de 
gegevens uit appendix Q. 

De nauwkeurigheid van de berekening met een FEM-pakket pakket is afhankelijk van het 
elementtype en de elementverdeling. Om de nauwkeurigheid van de uitkomsten te kunnen 
inschatten, worden er eerst een aantal gevallen doorgerekend, waarvan met de theorie voor 
zowel de spanningen als de vervorming formules beschikbaar zijn. 

Voor het elementen is gebruik gemaakt van elementtype 7, dit is een achtknoopselement. Bij dit 
elementtype is de rek contstant in het element, waardoor de buigingseigenschappen minder goed 
als die van hogere orde elementen, daarom is een fijnere elementverdeling nodig. De 
buigingseigenschappen van het element worden verbeterd met andere integratiemethode, 
genaamd assumed strain. 

Er wordt begonnen met geval 3a uit tabel 26 van het boek van Roark, zie appendix R. Bij het 
maken van het FEM-model voor dit probleem is gestart met een grove elementverdeling. Deze is 
daarna verfijnd, waardoor de numerieke oplossing convergeerde naar de analytische oplossing. 
Verdere verfijning van de elementen leidde niet tot grote veranderingen in de uitkomst, de 
rekentijd nam echter wel aanzienlijk toe. De optimale elementverdeling voor dit probleem kwam 
daarmee op 30x30x4 elementen gebruikt, de elementen zijn dus 10x10x5 mm. Deze 
elementgrootte is bij de daarop volgende analyses ook gebruikt. 
In de onderstaande tabel staan de gegevens die voor dit probleem relevant zijn. Verder is in deze 
tabel weergegeven wat de uitkomsten van de theorie zijn en wat de uitkomsten van het FEM
model zijn. 

Tb l S 1 a e . : gegevens van b k . ere . erung van b l . e astmgsgev al 3 b 126 a mt ta e van R k oar 

Geval 3a tabel 26: a=b=300 mm, t=20 mm, Q=5 N/mm2
, E=2,0x105 N/mm2

, v=0,3 

Theorie uit Roark Cîmax=562,5 N/mm2 Ymax=Ü,76 mm 
FEM-model Cîmax=529,5 N/mm2 Ymax=0,84 mm 

In de figuren S.la en S.lb zijn de resultaten van het FEM-model te zien. De onderste horizontale 
zijde is ingeklemd en de andere zijden opgelegd. De linker figuur is voor de spanningsverdeling, 
dit is te zien onderaan: comp 22 of stress, dit komt overeen met cry, De rechter figuur is voor de 
uitbuiging van de plaat, namelijk displacement z. In de balk aan de linkerzijde van de plaatjes is 
het bereik van de waardes voor de betreffende parameter weergegeven, deze zijn in standaard SI 
eenheden (N/m2

, m). 
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Figuur S. 1 a: spanning in y-richting van plaat uit tabel S. 1 Figuur S. l b: vervorming in z-richting van plaat uit tabel S. 1 

Dit belastingsgeval is ook nog een keer berekend met andere plaat afmetingen. De belasting is 
hierbij ook aangepast, zodat de totale kracht op het oppervlak gelijk is gebleven. In de 
onderstaande tabel zijn weer de relevante gegevens te vinden. 

Tb l S 2 a e . : gegevens van ere erung van e astmgsgeva b k . b l 13 b 126 a mt ta e van R k oar 

Geval 3a tabel 26: a=300 mm, b=l00 mm, t=30 mm, q=l5 N/mm2
, E=2,0x105 N/mm2

, v=0,3 
Theorie uit Roark O'max=125 N/mm2 Ymax=0,038 mm 
FEM-model O'max=121,4 N/mm2 Ymax=0,0476 mm 

In de volgende twee figuren zijn de resultaten van dit FEM-model te zien. 

Figuur S.2a: spanning in y-richting van plaat uit tabel S.2 Figuur S.2b: vervorming in z-richting van plaat uit tabel S.2 

Uit deze figuren blijkt dat, afhankelijk van de verhouding a/b, de maximale spanning op een 
andere plaats optreedt. Bij het eerste model trad deze op in het midden van ingeklemde zijde, bij 
het tweede model in het midden van de plaat. Bovendien is de maximale spanning in een andere 
richting, namelijk in de y-richting in het eerste model en de x-richting in het tweede model. 
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Verder geeft het FEM-model een grotere uitwijking dan de formules uit Roark. Dit kan zijn door 
bepaalde aannames in de theorie of door het rekgedrag van deze elementen. Het verfijnen van de 
elementverdeling had echter geen invloed meer op de resultaten. 

Vervolgens zijn er een aantal modellen doorgerekend, die gebaseerd zijn op belastingsgeval 7f 
uit tabel 26 van het boek van Roark. Hierbij is dezelfde elementgrootte gebruikt als bij de vorige 
twee modellen. Voor de belasting is als eerste 25500 N genomen verdeeld over een lijn van 150 
mm. Dit is de maximale belasting die optreedt bij een lagerkooi van 100 mm hoog met 
wentellichamen van 2,5 mm doorsnee op een afstand van 2,5 mm van elkaar, zie appendix Q. 
De maximale indrukking van de buitenste wentellichamen is in dit geval ongeveer 0,0089 mm. 
Van deze modellen zijn geen plaatjes meer gemaakt, de relevante uitkomsten zijn gegeven in de 
onderstaande tabel. 

Tb 1 S3 a e . : gegevens van b k . ere . enmg van b 1 . e astmgsgeva l 7f . b 126 mt ta e van R k oar 

Geval 7f tabel 26: a= 150 mm, b=300 mm, t=20 mm, w= 170 N/mm, E=2,0x 1 os N/mm2
, v=0,3 

Theorie uit Roark crb=3,06 N/mm2 cra=99,45 N/mm2 

FEM-model crb=l,78 N/mm2 cra=lOl,4 N/mm2 Ymax=Ü,150 mm 

De uitwijking van de plaat aan het vrije uiteinde is ongeveer 17 keer groter dan de indrukking 
van de wentellichamen. 

Hetzelfde belastingsgeval is nog eens berekend met v=0,2. De formules van belastingsgeval 7 
uit Roark zijn namelijk gebaseerd op materiaal met deze dwarscontractiecoëfficiënt. Hieronder 
staat de tabel met gegevens van dit model. 

Tb 1 S4 a e . : gegevens van re enmg van e astmgsgeva be k . b 1 . l 7f . b 126 Uit ta e van R k oar 

Geval 7f tabel 26: a= 150 mm, b=300 mm, t=20 mm, w= 170 N/mm, E=2,0x 1 os N/mm2
, v=0,2 

Theorie uit Roark crb=3,06 N/mm2 cra=99,45 N/mm2 

FEM-model crb= 1, 70 N/mm 2 cra=97 ,2 N/mm2 Ymax=0, 143 mm 

Hieruit blijkt dat de invloed van de dwarscontractiecoëfficiënt klein is in dit geval. 

Hetzelfde belastingsgeval is ook met andere plaatafmetingen berekend. Als eerste is de 
plaatbreedte verdubbeld. De belasting van 25500 N wordt hierbij over een grotere lengte 
verdeeld. In de onderstaande tabel staan hiervan de gegevens. De maximale indrukking van de 
wentellichamen is in deze situatie ongeveer 0,0050 mm 

Tb 1 S 5 a e . : gegevens van b k . ere emng van b 1 . e astmgsgeva l 7f . b 126 mt ta e van R k oar 

Geval 7ftabel 26: a=300 mm, b=300 mm, t=20 mm, w=85 N/mm, E=2,0x10sN/mm2
, v=0,3 

Theorie uit Roark crb=-36,34 N/mm 2 cra=99,06 N/mm2 

FEM-model crb=37 ,89 N/mm2 cra=l00,08 N/mm2 Ymax=0,547 mm 

De uitwijking van de plaat is bij deze afmetingen dus ongeveer 110 keer groter. 
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Vervolgens is de plaatdikte verdubbeld, zie tabel hieronder. De maximale indrukking van de 
wentellichamen is ongeveer 0,0089 mm. De gegevens en resultaten staan in de volgende tabel. 

Tb 1 S6 a e . : gegevens van ere enmg van e astmgsgeva b k . b 1 . l 7f . b 126 mt ta e van R k oar 

Geval 7f tabel 26: a= 150 mm, b=300 mm, t=40 mm, w= 170 N/mm, E=2,0x 105 N/mm2
, v=0,3 

Theorie uit Roark crb=0,765 N/mm2 O"a=24,86 N/mm 2 

FEM-model crb=0,156 N/mm2 O"a=26,39 N/mm2 Yrnax=0,0259 mm 

Verdubbelen van de wanddikte betekent dus een aanzienlijk winst aan stijtbeid. De uitwijking is 
echter nog steeds ongeveer 3 keer groter dan de indrukking. 

Omdat de werkelijke ondersteuning op de hoeklijnen van een koker zal zitten tussen een 
oplegging en een inklemming, zijn bij de volgende berekening de twee opgelegde zijden 
ingeklemd. Deze situatie is niet terug te vinden in Roark. De gegevens van de plaat en de 
resultaten staan in de onderstaande tabel. 

Tabel S.6: gegevens van FEM-model met ingeklemde zijkanten 

a=150 mm, b=300 mm, t=40 mm, q=170 N/mm2
, E=2,0x105 N/mm2

, V=0,3 
FEM-model I Yrnax=0,0118 mm 

Ook bij ingeklemde wanden blijft de uitwijking ongeveer 1,5 keer groter dan de indrukking. 

Vervolgens is voor de belasting 51200 N genomen verdeeld over een lijn van 150 mm. Dit is de 
maximale belasting die optreedt bij een lagerkooi van 100 mm hoog met wentellichamen van 5 
mm doorsnede op een afstand van 5 mm van elkaar, zie appendix Q. De maximale indrukking 
van de buitenste wentellichamen is in dit geval ongeveer 0,0164 mm. 

T bel S 7 a . : gegevens van b k . ere emng van b 1 . e astmgsgeva l 7f . b 126 mt ta e van R k oar 

Geval 7f tabel 26: a=150 mm, b=300 mm, t=20 mm, w=341 N/mm, E=2,0x105 N/mm2
, v=0,3 

Theorie uit Roark crb=6,25 N/mm2 O"a=203,2 N/mm2 

FEM-model crb=3,57 N/mm2 O"a=203,4 N/mm2 Yrnax=0,301 mm 

De uitwijking is ongeveer 18 keer groter dan de maximale indrukking. 

Hetzelfde belastingsgeval is nog een keer met andere plaatafmetingen berekend. Als eerste is de 
plaatbreedte weer verdubbeld. De belasting van 51200 N wordt hierbij over 300 mm verdeeld. 
In de onderstaande tabel staan hiervan de gegevens en resultaten. De maximale indrukking is 
dan ongeveer 0,0094 mm. 

Tb 1 S 8 a e . : gegevens van ere enmg van e astmgsgeva b k b 1 . l 7f . b 126 mt ta e van R k oar 

Geval 7f tabel 26: a=300 mm, b=300 mm, t=20 mm, w=171 N/mm, E=2,0x105 N/mm2
, v=0,3 

Theorie uit Roark crb=73,1 N/mm 2 O"a=199,3 N/mm2 

FEM-model crb=76,2 N/mm2 O"a=202,9 N/mm2 Yrnax=l,101 mm 

De uitwijking is ongeveer 117 keer groter dan de maximale indrukking. 
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Ten tweede is de plaatdikte verdubbeld, zie tabel hieronder. De maximale indrukking is 
ongeveer 0,0164 mm. 

T bel S 9 a . : gegevens van b k . ere enmg van b l e astmgsgev al 7f . b 126 mt ta e van R k oar 

Geval 7f tabel 26: a=150 mm, b=300 mm, t=40 mm, w=341 N/mm, E=2,0x105 N/mm2
, v=0,3 

Theorie uit Roark <îb=l,54 N/mm2 Cîa=49,92 N/mm2 

FEM-model <îb=0,296 N/mm2 Cîa=52,93 N/mm2 Ymax=0,0520 mm 

De uitwijking is ongeveer 3 keer groter dan de maximale indrukking. 

Tenslotte is voor een plaatbreedte van 100 mm de uitwijking berekend. Voor de belasting op de 
plaat is 84300 genomen, dit komt overeen met een lagerkooi met wentellichamen van 12,5 mm 
doorsnede en een onderlinge afstand van 5 mm. De maximale indrukking is ongeveer 0,0347 
mm. In de onderstaande tabel staan de resultaten. 

Tabel S.10: gegevens van FEM-model met 100 mm plaatbreedte 

a=lOO mm, b=300 mm, t=20 mm, w=843 N/mm, E=2,0x105 N/mm2
, v=0,3 

FEM-model I Ymax=0,238 mm 

De uitwijking is ongeveer 8 keer groter dan de maximale indrukking. 
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Appendix T: dubbele ondersteuning voor trolleyuitvoering 

Bij dit concept worden twee verticale modules toegepast om op deze manier de grote 
momentbelasting, die bij het concept met één module aanwezig is, kwijt te raken. 

Om dit te doen wordt de aandrijving gescheiden van de 
geleiding. De aandrijving moet zo worden gerealiseerd dat deze 
alleen de z-richting van de horizontale module vastlegt. De 
spindelaandrijving van de huidige module is hier geschikt voor, 
zie paragraaf 7.2. Door op twee plaatsen aan te drijven wordt op 
twee plaatsen de z-richting voorgeschreven, zie figuur T .1. 
Hierdoor ligt ook de rotatie om de y-as vast en zullen 
momenten om de y-as dus naar trek en drukkrachten in de 
aandrijving worden vertaald. 

Met de geleiding moeten de overige vrijheidsgraden van de 
horizontale module worden vastgelegd. Met behulp van figuur 
T.2 wordt dit duidelijk gemaakt. Met geleiding 1 wordt zowel 
de x-richting als de y-richting vastgelegd. Met de rechter 
geleiding wordt alleen de y-richting vastgelegd, hierdoor ligt 
ook de rotatie om de z-as vast. De rotatie om de x-as wordt door 
beide geleidingen vastgelegd. 

n t 
z 

y t.x 
Figuur T.1: schematische 
weergave van dubbele aandrijving 

L 
2 

Figuur T.2: schematische 
Deze configuratie zorgt voor de volgende belastingen op de weergave van dubbele geleiding 

lageringen van de verticale geleidingen: 
• Krachten in de x-richting zullen een momentbelasting in de lageringen van geleiding 1 

veroorzaken. 
• Krachten in de y-richting, momenten om de z-as en momenten om de x-as zullen bij beide 

geledingen momentbelastingen in de lageringen veroorzaken. 
De lageringen van de verticale geleidingen moeten bestand zijn tegen de optredende spanningen 
die door deze krachten veroorzaakt worden, deze spanningen kunnen met een FEM-analyse 
verder worden onderzocht. Verder mag de lagering niet schranken bij belastingen die voor 
kunnen komen tijdens de verticale slag. 

De krachten in x-richting en y-richting treden op tijdens het manoeuvreren van de trolley. Deze 
krachten worden op 1000 N (namelijk 100 kg) geschat. Deze krachten zullen echter niet 
optreden tijdens de verticale beweging en zullen dus ook niet meegenomen worden bij het 
bepalen van de schrankvoorwaarde. De lageringen van de verticale geleidingen moeten echter 
wel bestand zijn tegen de spanningen die ontstaan door deze krachten. 
Het moment om de x-as zal optreden wanneer een patiënt op de tafel zit. Hoewel 
onwaarschijnlijk wordt het toch mogelijk geacht dat men in deze situatie een verticale beweging 
gaat maken. In dit geval moet de lagerhoogte dus voldoen aan de schrankvoorwaarde, zie 
formule 9.1 van paragraaf 9.2. Dit belastingsgeval komt overeen met de gevallen 2, 3 en 6 van 
appendix E. 

In de volgende tabel zijn relevante maten van de verticale module gegeven. Hierbij is uitgegaan 
van een tweetrapstelescoop volgens de aangepaste specificaties. Er is geen bouwhoogte voor 
interfacing meegenomen in deze tabel. 
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Cilindrisch Open 
s steem s steem 
480mm 480mm 
950mm 950mm . 
470mm 470mm 

H tale module 120mm 100mm 
65mm 65mm 

Be . 295mm 315mm 
Sla 235mm 235mm 

60mm 80mm 

Uit deze tabel blijkt er ongeveer 60 mm bouwhoogte beschikbaar 
te zijn voor de lagering bij een cilindrisch systeem en ongeveer 80 
mm bij een open systeem. De kracht, die door een zittende patiënt 

800 
Fpatient 

250 

785 

Figuur T.3: vooraanzicht van 
trolley met relevante maten 

wordt veroorzaakt, is verdeeld over een vlak van 300 bij 300 mm, zie appendix E. De maximale 
breedte van de horizontale module voor een open systeem is ongeveer 800 mm, voor een 
cilindrisch systeem is deze minder dan 600 mm. De momentarm van deze kracht is dus ongeveer 
250 mm voor een open systeem en minder dan 150 mm voor een cilindrisch systeem. Volgens 
de schrankvoorwaarde moet de wrijvingsconstante van de glijlagers voor een open systeem 
daarom kleiner zijn dan 0,16 en voor een cilindrisch systeem kleiner dan 0,2. Dit zijn haalbare 
waardes voor glijlagers. 
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Appendix U: tweetrapstelescoop met kogellagerstaal 

De volgende concepten zijn alleen geschikt voor een vaste tafelopstelling. Deze concepten 
bevatten namelijk geleidingen van kogellagerstaal. Voor deze concepten worden de afmetingen 
in de volgende tabel gehanteerd. Er wordt in de eerste instantie weer vanuit gegaan dat de 
volledige bouwhoogte als loopvlak kan worden gebruikt. 

Cilindrisch Open 
s steem s steem 
480mm 480mm 
950mm 950mm 
470mm 470mm 

Hoo te horizontale module 120mm 100mm 
Beschikbare bouwhoo e 360mm 380mm 
Sla 235mm 235mm 

125mm 145mm 

Commercieel verkrijgbare rechtgeleidingen: 

De eerste mogelijkheid is gebruik te maken van commercieel 
verkrijgbare rechtgeleidingen. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld de V
vormige vlakgeleidingen van INA worden gebruikt, zie figuur U.l. 
Deze geleidingen zijn verkrijgbaar met naaldkooien en rollenkooien. 
In figuur U.2 is een mogelijk concept van een tweetrapstelescoop 
met deze geleidingen te zien. De geleidingen worden bevestigd aan 
verschillende profielen. 
Volgens de theorie uit paragraaf 10.3 wordt vervolgens de 
belastbaarheid van deze geleidingen berekend. Hiervoor wordt eerst 
berekend wat de belastbaarheid is in de verticale richting van het 
rechter plaatje van figuur U.l. In de figuur is te zien dat de 
wentellichamen onder een hoek van 90° met elkaar staan. Dit betekent 
dat ze een hoek van 45° maken met de verticale richting. Voor het 
berekenen van de belastbaarheid in verticale richting wordt er de 
belastbaarheid van elk wentellichaam ontbonden in een horizontale en . 
een verticale component. De belastbaarheid per paar wentellichamen in 
verticale richting komt daarmee op: 

Fro, = 2 · F,01 • sin(45°) = 2 · F,01 • ~ ✓2 = F,01 • ✓2 (U.l) 

Met behulp van de formules uit paragraaf 10.3 kan vervolgens de 
maximale momentbelasting voor één lagerkooi worden berekend. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens uit de INA 
productcatalogus. Voor een lagerkooi met wentellichamen met een 
diameter van 3,5 mm en wentellichamen van 10 mm is met Matlab de 
figuur op de volgende pagina gemaakt. Hierin is voor de twee 
lagerkooien te zien wat de maximale momentbelasting is voor 
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Figuur U.I: V-vormige 
vlakgeleiding van INA 

Figuur U.2: concept voor 
tweetrapstelescoop met 
V-vormige 
vlakgeleidingen van INA 
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verschillende kooihoogtes. In de figuur is te zien dat de belastbaarheid van de twee verschillende 
kooien dicht bij elkaar in de buurt ligt. x 10• 

Bij het concept van figuur U.2 is de geleiding 10 .-------..,...: -------.:-------, 

dubbel uitgevoerd, het totale moment wordt 9 -------------- = :;:~~~1=03~;~=~;~! mm 

dus over twee geleidingen verdeeld. Elke s --------------- -----+-·· ···---·----------+·----·-····· ··--- -

geleiding moet dus de helft van het 1 ····--------------- ---:-----------------···-·: ... . ... .. ······----

rekenmoment kunnen dragen, dus de helft e 6 ----------------------~--------------------- -i----- ___________ __ _ 
van 8500 Nm is 4250 Nm. In de ~ : : 

nevenstaande is te zien dat een kooihoogte Î : ·······--·---·--------l ... ___ ...... ___ .. ..; ___ ·-·····-··-··-----
van 100 mm een belastbaarheid geeft die ::i: : : 

groter is dan 4500 Nm. 3 ·-··· ··----------- ---·! ···-------- -----·--:----- -------· ········ 
Uit tabel U.1 blijkt er maximaal 125 mm 2 ____________ _____ _____ :____ ---- ---·-------t -·----- ------·-------

kooihoogte beschikbaar is voor een -:--·····------------·--r---------·-----·-···· 
cilindrisch systeem en 145 mm voor een open o : : 

0 50 100 150 
systeem. Het lijkt met deze geleidingen van Hoogte"'" de 1ager1<ooi {mmJ 

kogellagerstaal dus goed mogelijk een Figuur U.3: maximale momentbelasting per 
tweetrapstelescoop te maken. De voorkeur lagerkooihoogte voor V-vormige vlakgeleidingen met 

naalden en rollen zou bij deze geleidingen uitgaan naar de 
uitvoering met naalden, omdat uit eerdere analyses al is gebleken dat deze een grotere stijfheid 
hebben van de kooien met rollen. 
Er is een schatting gedaan over de massa van deze geleidingen. Hiervoor wordt een geleiding 
voorgesteld als een massieve rechthoek. De totale massa per geleiding komt daarmee ongeveer 
op 10 tot 12 kg uit. De totale massa van de 8 geleidingen komt daarmee op 80 tot 96 kg. Dit is 
erg veel magnetisch materiaal. Hoeveel er precies mag worden toegestaan is afhankelijk van de 
magneet en de precieze plaats van het materiaal. Dit kan met behulp van software bij PMS 
worden geanalyseerd. Uit document [JoB00RCN] blijkt dat er zo dicht bij een cilindrische 1.5T 
magneet slechts 2 tot 10 kg magnetisch materiaal zou mogen worden toegestaan. Er wordt op 
basis van dat document aangenomen dat 10 kg het maximum is. Het toepassen van standaard 
geleidingen is dus geen optie. 

Loopvlakken en wentellichamen van kogellagerstaal 

Omdat de massa van de standaard geleidingen te hoog is, wordt gekeken of het mogelijk is 
alleen de loopvlakken en wentellichamen van kogellagerstaal te maken. Hiervoor wordt het 
concept met telescopische kokers als uitgangspunt genomen. Hiervoor is gebruik gemaakt van 
figuur P .2a in appendix P. Uit deze figuur blijkt dat er bij een kooihoogte van 100 mm ongeveer 
een contactlengte van 50 mm nodig is voor zowel een kooi met naalden van 2,5 mm doorsnede 
op 2,5 mm afstand van elkaar als voor een kooi met wentellichamen van 5 mm doorsnede op 5 
mm afstand. Er wordt op dit moment aangenomen dat het bij deze kleine contactlengte mogelijk 
is om kokers te maken met wanden die voldoende stijf zijn om als loopvlak te gebruiken. Het is 
namelijk mogelijk de geleiding dubbel uit te voeren, waardoor de benodigde contactlengte per 
geleiding slechts 25 mm is. 
Als eerste wordt de massa van de wentellichamen berekend. 
De massa van een wentellichaam van 2,5 mm doorsnede is: 

m =1r·r 2 •l·p =;r-125 2 -50-781·10-3 ~l92gram 2,5 staal ' ' , 

De massa van een wentellichaam van 5 mm doorsnede is: 
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m5 =K · r
2 ·l·Pstaal =K·2,5 2 ·50·7,81·10-3 z7,67gram 

Een kooi van 100 mm hoog bevat 18 wentellichamen van 2,5 mm of 8 wentellichamen van 5 
mm. Er zijn twee kooien per trap nodig dus vier bij een tweetrapstelescoop. Dit betekent dat de 
totale massa van de wentellichamen als volgt is: 

Massa bij D = 2,5 mm is ongeveer 138,25 gram 
Massa bij D = 5 mm is ongeveer 245,44 gram 

Vervolgens moeten de afmetingen van het loopvlak worden bepaald. Hierbij wordt aangenomen 
dat de kokers op de plaatsen waar de wentellichamen lopen worden voorzien van strips van 
kogellagerstaal. De dikte is afhankelijk van het materiaal van de kokers, dit materiaal mag niet 
plastisch vervormen door de hoge contactspanningen. Er wordt op dit moment even aangenomen 
dat de kokers van amagnetisch RVS worden gemaakt met een rekgrens van 400 MPa. De Von 
Mises spanning moet dus over de dikte van de strips zijn afgenomen tot 400 MPa. Dit is dus 
10% van maximale contactdruk. Met behulp van figuur 10.6 in paragraf 10.2 wordt geschat dat 
de dikte van de strip ongeveer 6 keer de contactbreedte moet zijn. Met behulp van formule K.17 
uit appendix K is de contactbreedte voor beide diameters berekend. 

Contactbreedte bij D = 2,5 mm is ongeveer 0,087 mm dus stripdikte is ongeveer 0,52 mm 
Contactbreedte bij D = 5 mm is ongeveer 0,174 mm dus stripdikte is ongeveer 1,04 mm 

De strips zijn 50 mm breed en de lengte word op 350 mm gesteld. Er zijn bij elke kooi twee 
strips nodig dus totaal acht. De totale massa van de strips komt daarmee op: 

Massa bij D = 2,5 mm is ongeveer 569 gram 
Massa bij D = 5 mm is ongeveer 1137 gram 

Voor een tweetrapstelescoop met wentellichamen en loopvlakken van kogellagerstaal betekent 
dit dus het volgende: 

Totale massa kogellagerstaal bij D = 2,5 mm is ongeveer 707 gram 
Totale massa kogellagerstaal bij D = 5 mm is ongeveer 1382 gram 

Ten aanzien van de massa van magnetisch materiaal lijkt het dus mogelijk een 
tweetrapstelescoop te maken met ferromagnetische wentellichamen en loopvlakken. Er moet 
echter wel worden geanalyseerd of de kokerwanden voldoende stijf kunnen worden gemaakt 
binnen het beschikbare bouwvolume. 
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Appendix V: geleiding niet onder de taf el 

Nu is gebleken dat het onmogelijk is een modulair concept te ontwerpen voor zowel een 
trolleyuitvoering als een vaste tafelopstelling, is het misschien een mogelijkheid de geleiding 
niet als paaltje onder de tafel te plaatsen. Hierbij wordt gedacht aan een geleidingsbalk naast de 
tafel of op de kopse kant van de tafel. Deze balk zou bij dit concept aan de magneet bevestigd 
kunnen worden. In figuur V.1 wordt dit schematisch duidelijk gemaakt. 

Bij dit concept zou de volledige bouwhoogte onder 
de horizontale module gebruikt kunnen worden voor 
de lagering. Uitgaande van de originele opstaphoogte 
van 450 mm zou hier bij een open systeem 350 mm 
bouwhoogte beschikbaar zijn en bij een cilindrisch 
systeem 330 mm. 
Voor deze geleiding zou een profielgeleiding, zoals 
in appendix F beschreven, geschikt kunnen zijn. 

In figuur V.2 is een bovenaanzicht van dit concept te 
zien. Hierin zijn twee geleidingsbalken aan 
weerszijde van de tafel te zien. De geleidingswagens 
zijn onder de horizontale module bevestigd. 
De standaard profielgeleidingen bevatten het 
ferromagnetische kogellagerstaal. Er nu worde 
bekeken of het theoretisch mogelijk deze geleidingen 
van niet magnetisch materiaal te maken. 

Bij deze analyse wordt uitgegaan van een 
rollenomloop profielgeleiding. Uit de 
productinformatie van INA blijkt grootste standaard 

-----------------1 1 '7----------------
•• '\1 
~ 

Figuur V.l: schematische weergave van een 
geleidingsbalk uit één geheel naast de tafel, 
zijaanzicht 

Figuur V.2: schematische weergave van 
profielgeleidingen naast de tafel, bovenaanzicht 

geleidingswagen bestand te zijn tegen een momentbelasting van 24000 Nm. De bouwhoogte van 
deze geleidingswagen is ongeveer 253 mm, deze zou dus qua bouwhoogte makkelijk onder de 
horizontale module kunnen worden gemonteerd. 
Omdat er bij het concept van figuur V .2 gebruik wordt gemaakt van twee geleidingen, zal één 
geleiding grofweg de helft van de rekenbelasting dragen, dus maximaal 4250 Nm. Dit zou dus 
de mogelijkheid kunnen bieden de geleiding van niet magnetisch materiaal te maken. 
Zoals uit paragraaf 11.1 is gebleken heeft de 0,2-rekgrens van het lagermateriaal een zeer grote 
invloed op het draagvermogen, dit verband is namelijk kwadratisch. Wanneer er nu een RVS 
wordt genomen waarvan de rekgrens de helft is van die van kogellagerstaal, dan zal het 
draagvermogen grofweg 25% zijn van de geleiding van kogellagerstaal. De maximale 
momentbelasting van de geleiding van RVS zou daarmee op 6000 Nm komen. Dit is dus meer 
dan de rekenbelasting van 4250 Nm per geleiding. 
In hoofdstuk 11 is reeds beschreven dat er austenitische RVS soort is met een rekgrens groter 
dan de helft van die van kogellagerstaal . Het is voor dit concept dus aan te raden zijn om te 
onderzoeken of deze RVS soort voldoende amagnetisch is voor een toepassing zo dicht bij de 
magneet. 
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